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ŘEMESLNÍČEK
Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace

Vážení rodiče, přátelé školy a řemesla, žákyně a žáci,
přicházíme k vám s dalšími informacemi o životě naší školy. Nejdříve se trochu ohlédneme a připomeneme si pár
akcí, které se nám povedly a kde jsme zaznamenali velký úspěch. Poté Vám Řemeslníček sdělí informace o chodu
školy, co nyní probíhá a co se chystá v nejbližších dnech a týdnech. Na závěr to bude jedna pozvánka pro
studenty, ale nechte se překvapit. Jdeme na to……….

Schola Pragensis
V podzimním čase jsme se od čtvrtka 20. listopadu do soboty 22. listopadu 2014 účastnili, tak jako již každý rok,
19. ročníku přehlídky středních škol Scholy Pragensis, kterou pořádalo hlavní město Praha prostřednictvím
odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Tato akce se konala v prostorách
Kongresového centra na Praze 4. Naše škola měla stánek umístěný ve druhém patře hned vedle schodiště, takže
každý kolemjdoucí si nemohl nevšimnout výstavky prací našich studentů. Na této akci se vystřídali téměř všichni
učitelé odborného výcviku a teoretické výuky
s vybranými žáky. Díky účasti učitelů
odborného výcviku jsme mohli uspokojivě
zodpovědět dotazy návštěvníků např. na
technologické postupy při výrobě. Naopak
učitelé teoretické výuky byli převážně
dotazováni na věci týkající se výuky ve škole a
talentové zkoušky při přijímacím řízení na
umělecké obory. Zvláštní poděkování za tuto
akci patří panu Josefu Piskovskému, bez
jehož dokonalých logistických zkušeností a
vstřícnosti bychom tuto akci zvládali jen
s velkými obtížemi. Pepo, z celého srdce ti
upřímně děkujeme.

Řezbářské sympozium Zlatý „řez“
V zámeckém areálu ve Ctěnicích na okraji Prahy se v týdnu od 10. do 15.
listopadu konalo řezbářské sympozium „Zlatý řez“. Této akce se
účastnilo 8 škol, mezi kterými byli i studenti z Německa a Bulharska.
Naší školu prezentovali Jakub Krybus, Láďa Krech a Petr Cmunt, ten sice
musel zkraje odstoupit, ale své dílo si dokončil později. 6. ročník
sympozia byl opět pod taktovkou pana učitele Miloše Kohlíčka, který po
odstoupení již zmiňovaného studenta neudržel své řezbářské choutky a
pustil se do vytváření svého díla „Čekání“. Výsledkem celého sympozia
bylo 19 řezeb – lipových reliéfů na téma „Škola života“. Během celého
týdne navštívili sympozium také žáci základních škol, kteří si vyzkoušeli
řezbářské umění a pod dohledem dalších našich studentů si vyřezávali mističky, které si mohli odnést domů.
Sympozium bylo zakončeno na konci týdne vernisáží.

Hokej
V posledním týdnu před vánočními svátky se 18. prosince
konalo v zimním stadionu Hasa hokejové utkání mezi studenty
učebních a maturitních oborů. Před zahájením zápasu bylo
vhozeno slavnostní buly paní ředitelkou Ing. Janou Porvichovou.
Během přestávek se odehrály i jiné dovednostní soutěže, ve
kterých nebyla o legraci nouze. Celý zápas skončil vítězstvím
maturitních oborů 8:6.

Talentové zkoušky

1 NSA na výstavách

V prvním týdnu nového roku probíhaly v učebnách ve
Strašnicích talentové zkoušky nových uchazečů o
studium v uměleckých oborech. Během dvou dnů, kdy
vznikaly kresby na zadané téma a hrubořezy
z modelovací hmoty, se i někteří žáci výtečně předvedli
v kategorii na volné téma, kdy převažovala kresba
tužkou. Některým žákům se práce povedly opravdu
znamenitě a na základě nejen jich byli přijati ke studiu
od září 2015.

Na sklonku roku byla třída 1NSA velmi aktivní a zúčastnila
se hned 2 velkých výstav. 21. října začala exkurzí
v Národním technickém muzeu, kde studenti navštívili
expozici tiskařství, která je uchvátila. Poté využili i
nabídky dalších přilehlých expozic v dalších patrech
muzea, jako „Interkamery“, „Fotografický ateliér“ nebo
„Architektura, stavebnictví a design“. Druhou výstavu
s názvem „Střední vily metropolí Evropy“ navštívili žáci
5. listopadu. Zde se dozvěděli informace o vilách, o
architektech nejen v Praze, ale i v ostatních velkých
evropských městech. Avšak ale ani na začátku roku 1 NSA
nezahálela a hned zkraje roku se vydala na pražskou
radnici na výstavu „Czech press photo ´14“. Zde shlédli
díla českých fotografů s nejrůznějšími náměty, např.
fotky z ukrajinského Majdanu, náboženské motivy,
obrazy politických událostí nebo přírodních katastrof
(super tajfun na Filipínách) a mnohé další.
Žáci, kteří máte individuální plán!!!
Všechny záležitosti svého studia projednávejte se
studijní referentkou paní Andreou Kalinovou. Najdete
ji ve Strašnicích v sekretariátu. Nezapomeňte termín odevzdání plánu na II. pololetí je 28. 2. 2015.

Hospodaření Rady rodičů v r. 2014 (částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce):

Příjmy:

Příspěvky
Ples
CELKEM

213.000 Kč
57.000 Kč
270.000 Kč

Výdaje:

Odměny žákům (soutěže, akce)
1.000 Kč
Třídní výlety
12.000 Kč
Zahraniční zájezdy – příspěvek
18.000 Kč
Adaptační kurz – příspěvek
1.000 Kč
Závěrečné a maturitní zkoušky
7.000 Kč
(občerstvení žáků i komise)
Vybavení školy
19.000 Kč
Provoz kopírky
34.000 Kč
Pro zájmové kroužky
45.000 Kč
Vstupy na výstavy
38.000 Kč
Zlatý řez
18.000 Kč
Literatura do žákovské knihovny
3.000 Kč
Prezentační akce žáků
20.000 Kč
(účastnické poplatky, občerstvení žáků)
CELKEM
216.000 Kč

Zkoušky v náhradním termínu
Pokud je žák nehodnocen z některého předmětu či předmětů v I. pololetí, vykoná zkoušku v náhradním
termínu nejpozději do konce měsíce března 2015.
Žák sám nejpozději do 13. 2. 2015 vyhledá učitele konkrétního předmětu a domluví s ním termín zkoušky –
dohodnutý termín je závazný. Většina zkoušek proběhne v termínu 23. – 27. 2. 2015.
Pokud se žák na zkoušku nedostaví a svoji absenci řádně neomluví (uznává se jen potvrzení lékaře), je
hodnocen nedostatečně. Pokud žák nevyhledá učitele a nedohodne termín zkoušky, bude hodnocen
z předmětu nedostatečně.
Náhradní zkoušky z odborného výcviku jsou stanoveny jednotně:
pro I. ročníky všech oborů
26. – 27. 2. 2015
pro vyšší ročníky všech oborů 25. – 27. 2. 2015

NOVÉ KLASIFIKAČNÍ OBDOBÍ začíná již pondělkem 26. 1. 2015 – to je důležité především pro počítání procent
absence v jednotlivých předmětech.

Pro případ neúspěchu ve II. pololetí:
- pro žáky, kteří budou nehodnoceni (N) – zkoušky v náhradním termínu: ve dnech 1. – 3. 7. 2015
- pro žáky, kteří neprospějí (5) – opravné zkoušky: ve dnech 17. – 21. 8. 2015

Připravujeme a čeká nás
Únor - 20. - 21. 2. – SUSO – celonárodní soutěž
studentů učebního oboru truhlář (SŠUaŘ budou
reprezentovat Zdeněk Spousta a Matěj Konvalina
z 2 UOA)
Březen - Jaro na vsi – skanzen Přerov nad Labem
(velikonoční výstava s doprovodným programem)
- 2. – 20. 3. Skive - návštěva z Dánska
- Sollertia – soutěž studentů oboru truhlář
Duben - Velikonoce v Muzeu hlavního města Prahy

Prázdniny

Adventní trh „Česká hračka a řemeslo”
13. – 14. 12. 2014
2TK - Matěj Veselý, Daniel Krovoza, Ondřej Horáček a
Jan Hanzl

29. ledna – ředitelské volno
30. ledna – pololetní prázdniny
23. – 27. února – jarní prázdniny
2. – 3. dubna – velikonoční prázdniny

Tábor – Robinson Crusoe

Holky, kluci už jste přemýšleli o letních prázdninách? Pokud
ne, pojeďte s námi, s partou skvělých lidí a Jirkou, Maxem,
Michalou, Radkou, Megerou, Božkou, Štěpánkou… a
dalšími studenty školy na letní tábor pod stany.
Vydáme se na zaoceánskou plavbu a ztroskotáme na
pustém ostrově. Zkusíme přežít podle vzoru Robinsona
Crusoea, uživit se z darů ostrova, prozkoumat jeho krajinu,
přelstít místní divochy a zachránit domorodého Pátka … jdete do toho s námi? Uvidíte, že dokážete mnohem víc,
než si myslíte.
Pustý ostrov se nachází na táborové základně plzeňských skautů
poblíž vesničky Nové Mitrovice - u krásného velkého rybníka.
Táborová základna je stanová (na stany s podsadou jste zvyklí).
Poznáme krásnou krajinu Plzeňského kraje a určitě se dostaneme
i do zajímavých míst Plzně.
Odplouváme ve čtvrtek 16. července 2015, a jestli nás někdo
zachrání, domů připlujeme v sobotu 25. července odpoledne. Na
tábor pojedou i nově přijatí studenti, takže vy, kdo byste ještě
s námi chtěli odplout, máte poslední příležitost! V tuto dobu je
pár posledních volných míst, takže pokud se co nejdříve ozvete emailem p. Radce Hejdukové - radka.hejdukova@ssuar.cz a
můžete se stát členy naší posádky a vyrazit s námi.

