č. 3 – červen 2014

ŘEMESLNÍČEK
Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace
Vážení rodiče, přátelé školy a řemesla, žákyně a žáci,
rok se s rokem sešel a zase tu máme konec školního roku. Velká gratulace patří úspěšným studentům, kteří
si odnáší zdárné zakončení studií v podobě maturitního vysvědčení nebo závěrečné zkoušky. Těm co se to
trochu nepovedlo, s těmi se ještě uvidíme o prázdninách při opravné zkoušce. Někteří studenti využili
možnost se dál vzdělávat a pokračují ve studiu ve zkráceném oboru.
V tuto dobu, kdy si pročítáte školní Řemeslníček, jsou skoro všechny obory zaplněny, výjimku tvoří tříletý
obor Truhlář a dálkové tříleté studium Podnikání, kde je ještě posledních pár volných míst. Takže se
můžeme v září těšit na „nováčky“.
V tomto letním čísle si pojďme připomenout pár důležitých akcí, kde se naše škola prezentovala a co jsme
za poslední měsíce dokázali a také si řekneme novinky na další školní rok 2014/2015.
Přejeme Vám hezké čtení a hlavně krásné prázdniny. Všichni si je nádherně užijte, v pohodě a ve zdraví, ať
se zde můžeme zase všichni sejít na začátku školní roku.

Novinka na Zlíchově
V úterý 15. června byl v nově vybudované části vedle strojovny na
Zlíchově instalován CNC. Instalaci provedla firma Houfek za asistence
našich šikovných pracovníků údržby pana Mrázka, Čulíka a Koláře pod
vedením pana Dvořáka.
CNC ORION je v základním provedení tříosé dřevoobráběcí centrum
s konzolovým nebo rastrovým stolem a automatickou výměnou nástrojů,
určené pro výrobu nábytkových dílů, okenních rámů, dveří, schodů,
schodnic, součástí interiérů apod. do výšky obrobku 150 mm.

Nový pejsek
Po dlouhých letech a po nemoci nás opustil věrný kamarád Rex.
Abychom nebyli dlouho smutní, ochranu našeho pracoviště na Zlíchově
převzal nový kamarád. V měsíci dubnu bylo škole darováno malé černé
štěnátko se jménem Josh. Přesto, že je hravý a přítulný, je zapotřebí
dodržovat návyky a určitá pravidla.
Prosíme studenty neprovokovat psa, respektovat jeho chování jako
ochránce areálu a nekrmit !!!

SUSO
Dne 21. -22. února 2014
se naši dva studenti
Bedřich Fíla a Rostislav
Talacko
třídy
2UOA
zúčastnili soutěže učňů
stavebních oborů a získali
nádherné
2.
místo.
Klukům budeme držet
palce a budeme jim přát,
aby si z 18. ročníku, který
se koná 16. – 19. září
2014, přivezli nějakou tu
medaili.

Termíny náhradních a opravných závěrečných a maturitních zkoušek
Praktická maturitní zkouška
NDV
20. – 26. 8. 2014 - Strašnice
UŘP
20. – 22. 8. 2014 - Strašnice
POD
21. – 22. 8. 2014 - Strašnice
Ústní maturitní zkouška : 11. – 17. 9. 204 - Strašnice

Písemná závěrečná zkouška – písemná všechny obory: 1. 9. 2014 od 10.00 hod. Strašnice
Ústní závěrečná zkouška : 25. – 26. 9. 2014 – Zlíchov (všechny obory)

Praktická závěrečná zkouška
TR,ČD

2. 9. – 4. 9. 2014 – Zlíchov, Kovářská
UT, UŘ, UK
2. 9. – 22. 9. 2014 – Zlíchov, Kovářská
Termíny náhradních a opravných zkoušek pro běžnou klasifikaci najdete na webových stránkách.
Řezbáři
V jarních dnech v období od 9. – 15. 4. 2014 odjeli studenti Daniil Lykov - 2UOA a Petr Cmunt - 2UZD
s panem učitelem Milošem Kohlíčkem na řezbářské sympozium do Bzence. Zde se sešli studenti ze 4 škol
včetně té naší a tzv. si zařezbovali. Tématem letošního ročníku byly rodové erby.

Zahájení školního roku 1. 9. 2014
1TČ, 1UOA, 1UZD
2Tk, 2UOA, 2UZD, 3UZD, 4UZD,T
3T, 3UOA
1NSA, 2NSA

8.00 ve škole (Miramare, Praha 10) – v 10.00 odchází s UOV na dílny
8.00 ve škole (Miramare, Praha 10)
8.00 na Zlíchově (Praha 5)
10.00 ve škole (Miramare, Praha 10)

II. ročník - 2UOB
III. ročník – 3UOB, 3UOC

8.00 ve škole (Miramare, Praha 10) – v 10.00 odchází s UOV na dílny
8.00 na Zlíchově (Praha 5)

řádné studium

zkrácené studium

1NSC, 1NSD, 2NSC, 3NSC

8.00 ve škole (Miramare, Praha 10)

Termíny konzultací I. pololetí

II. pololetí

Sudý
týden

6/9

4/10

18/10

1/11

29/11

13/12

10/1

7/2

21/2

7/3

21/3

11/4

16/5

Lichý
týden

13/9

11/10

8/11

22/11

6/12

20/12

17/1

14/2

28/2

14/3

28/3

18/4

23/5

13/6
6/6

dálkové studium

Zahájení školního roku 2014/2015 pro dálkové studium proběhne v sobotu 6. 9. 2014

Kouzelník, který rozdává úsměvy dětem
V řadách našich studentů se nachází velmi šikovný student Ondřej Soukup, který ve školních hodinách
pracuje jako Umělecký truhlář. V odpoledních hodinách se proměňuje v kouzelníka a iluzionistu, který dává
dětem v nemocnici Královské Vinohrady a Thomayerově nemocnici pocit štěstí a radosti. Je moc hezké se
dozvědět, že mezi mladými lidmi je někdo, kdo nežije jen pro sebe, ale zajímá ho život druhých. Ondřeji
mockrát děkujeme a do dalších kouzelnických let ti přejeme nespočet rozzářených tvářiček a uzdravených
dětí.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

