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ŘEMESLNÍČEK
Vážení rodiče a přátelé školy, žákyně a žáci,
jsme v polovině školního roku a rádi bychom Vám sdělili, co se za tu dobu událo, kde jsme se prezentovali a co nás
čeká zajímavého v té další polovině. Pro studenty končících ročníků je připraven rozpis zkoušek a informace, jaké je
možné další studium. Také se v tuto dobu připravuje plán na letní tábor, nebo oprava Miramare. To a mnohem více
se dozvíte v tomto lednovém vydání.

Schola Pragensis

„Zvolím si srdcem“, tak znělo motto jubilejního 20. ročníku jedné z největších přehlídek středního a vyššího
odborného vzdělávání Schola Pragensis v regionu Praha. Tuto velkolepou událost, které se zúčastnilo přibližně 150
škol, jsme si nemohli nechat ujít, a tak jsme se ve dnech 26. – 28. 11. 2015 této přehlídky v Kongresovém centru
zúčastnili taktéž, jako každý rok. Přípravy, které začínají už samotnou objednávkou pronájmu prostorů, startují
obvykle v dubnu. Poté si začne strůjce celé výstavy, učitel odborného výcviku pan Mezera, vše promýšlet a ve své
mysli tvořit výslednou podobu prezentace naší školy. Vše je třeba rozplánovat do posledního detailu - co připravit, co
nově vyrobit, co bude vlevo a co bude naopak zase vpravo. Výstavní prostory jsme měli veliké, a proto jsme pro
přehlednou prezentaci všech našich oborů měli
dostatek místa. Po celé tři dny byla účast žáků škol
velmi vysoká, i účast samotných rodičů, kterým není
lhostejno budoucí povolání jejich potomků. Se
zájmem se šli poohlédnout, jaká je v Praze vzdělávací
nabídka. Návštěvníci, kteří zavítali k našemu stánku ve
2. patře, si mohli prohlédnout práce našich žáků,
pozorovat studenty oboru Čalouník - dekoratér při
tvorbě nově vznikajících tašek anebo vidět, jak vzniká
kresba. Za pomoci studentů oboru Řezbář si sami
zkusili dlátem vydlabat například svůj monogram.
Akce byla velmi úspěšná. Během výstavy byly
domluveny exkurze školy s žáky 9. ročníků základních
škol - někteří z nich už absolvovali lednovou talentovou zkoušku. Během výstavy se k nám postupně dostávaly i velmi
pozitivní zprávy o tom, že stánek naší školy patří k těm nejkrásnějším, nejkreativnějším a pro oko nejsledovanějším.
Tímto patří obrovské díky panu Mezerovi, studentům, kteří naší školu reprezentovali a návštěvníkům podávali velmi
ochotně podrobné informace o škole, a hlavně celému týmu lidí, ať už pedagogů nebo zaměstnanců školy, kteří se na
akci podíleli, včetně velmi náročné logistiky, která byla v rukou našeho šéfa vozového parku pana Piskovského.
Všem vám díky a už teď se budeme těšit na další ročník.

Talentové zkoušky na umělecké obory
První týden v Novém roce 2016 se ve dnech 5. a 6. ledna konaly ve
Strašnicích talentové zkoušky. Žáci ze základních škol, kteří mají zájem
se věnovat uměleckým si oborům, si do konce listopadu 2015 podali
přihlášku ke studiu a pak už jen čekali na den „D“. Talentových
zkoušek se zúčastnilo 41 žáků. Ve vymezeném čase měli za úkol
nakreslit podle předlohy zátiší, vymodelovat část vrubořezu a poté
dle svého uvážení kreslit, modelovat nebo něco ztvárnit jakoukoliv
výtvarnou technikou. Někomu se dařilo, někomu zase o trochu méně.
Ze všech zúčastněných bylo přijato 35 nových studentů, na které se
můžeme v září těšit.
Studenti, kteří mají zájem pokračovat dále ve studiu
Vy, kteří letos zakončujete studium, máte možnost nadále
pokračovat v obdobném nebo zcela odlišném oboru. Studenti
končících ročníků učebních oborů máte možnost pokračovat
v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu zakončeném
maturitní zkouškou nebo si můžete vybrat jiný učební obor ve
zkrácené formě na 1 - 2 roky. Tato zkrácená forma je vhodná i pro
studenty 4. ročníků maturitních oborů.
Přihlášky se podávají do 15. 3. 2016 v kanceláři podatelny na
Zlíchově nebo na sekretariátu ve Strašnicích. Přijímací řízení
s pohovory bude probíhat ke konci dubna.

V tuto dobu jsou již v plném proudu
přípravy letního stanového tábora naší
školy v Nových Mitrovicích.
Tentokrát budeme tak trochu sportovat, neboť
tématem pro letošní léto jsou „Olympijské hry“. A tak
z táborníků budou o prázdninách v době od 13. do 23. července
velcí sportovci. Vy, kteří s námi letos opět pojedete, se už teď
můžete těšit na zcela nové hry. Přivítáme mezi sebe i nové
studenty a studentky. Přihlášky se podávaly do 29. ledna. Stihli jste
všichni? Pokud je mezi Vámi studenty ještě někdo, kdo minulý rok
nebyl a chtěl by s námi strávit kousek léta, užít si zábavu, zažít něco
nového, nechť se co nejdříve obrátí na pí Hejdukovou –
radka.hejdukova@ssuar.cz.
Stanů není mnoho a stále přibývají studenti budoucích 1. ročníků.

Hokejový turnaj
Před vánočními svátky jsme si trochu
zasportovali a v posledních školních dnech se
na stadionu Hasa konal hokejový turnaj.
Studenti učebních oborů a maturitních oborů
proti sobě nastoupili plni sil a s bojovným
nasazením. Zápas skončil 8:3 pro učební obory.

Řezbářské sympozium
„Sny a možnosti“ – nové, úspěšně zpracované
téma sedmého ročníku Mezinárodního
řezbářského sympozia Zlatý řez pořádaného
naší školou, který proběhl ve dnech 29. 11. –
4. 12. 2015 na Novoměstské radnici v Praze.
Po jeho skončení do 20. 12. na stejném místě
pokračovala výstava vytvořených prací pod
dohledem a s průvodním slovem p. Hamerské.
Tentokrát se akce zúčastnili studenti ze šesti
uměleckých škol – Bystřice pod Hostýnem,
Bzence, Flensburgu, Hradce Králové, Luhačovic
a naší SŠUAŘ, kterou reprezentovali Petr
Cmunt, Anna Kleinová, Láďa Krech, Ondřej
Panocha a Lukáš Srb. Celkem vzniklo 16 reliéfů
o velikosti 50 x 40 cm, často originálně
výtvarně a velmi vtipně zpracovaných námětů.
Veřejnost měla možnost v průběhu nahlížet
pod ruku autorům a také žáci s učiteli
základních škol využívali možností si řezbu pod
dohledem zkušených řezbářů vyzkoušet.

Výlet do adventních Drážďan
V době adventu 3. 12. 2015 škola uspořádala
výlet do Drážďan. Krom tradičních
předvánočních trhů, kde bylo k vidění
německé lidové umění starých řemesel, bylo
hlavním cílem tohoto výletu shlédnutí
kulturních památek, porcelánu a galerie
starých mistrů. Součástí výletu byla i
prohlídka byla Zelené klenby Rezidence.

Flensburg
V týdnu od 6. do 11. 12. 2015 se uskutečnila zahraniční stáž pro naše žáky v Německu ve městě Flensburg.
Flensburg je město na severu Německa ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko asi 7 km od dánských hranic. Partnerská
řezbářská škola měla pro naše žáky připravený projekt s názvem „Pohlednice Flensburg“, kde si každý žák při prohlídce
města s německými spolužáky vybral nějaký zajímavý architektonický prvek nebo pohled na ulici, který si nakreslil a
následně jej vyřezával. Jednalo se o řezbu nízkého reliéfu ve formátu 24 x 16 cm. Řezbáři se práce zhostili s velkým
úsilím za velkého obdivu německých spolužáků. V rámci programu navštívili místní muzeum nábytku, kde bylo
doopravdy na co koukat. Akce byla značným přínosem pro žáky i učitele, především pro jejich jazykové dovednosti.

Stáž v Dánsku
Naši studenti D. Strasser, O. Kulík, V. Baroch, D. Kraus, J. Svoboda měli možnost si procvičit anglický jazyk v praxi a to na
studentské stáži v Dánsku. S pedagogy pí Mgr. Komárkovou, panem Kočím a panem Štorem pobyli od 8. do 13. listopadu
2015 v dánském městě Skive. Pro představu jak studenti vnímali a zda byla tato stáž pro ně přínosem, Vám přinášíme
pohled studenta 2UZD Ondřeje Čáslavy, který byl dalším z vybraných účastníků.

Náš pobyt v Dánsku
Vše to začalo tím, že jsem byl vybrán na profesní stáž do Dánska. Byl jsem šťastný a hrozně překvapený, proč zrovna já?
Odjížděli jsme v brzkých ranních hodinách. Cestovali jsme vlakem s několika přestupy do Dánského Skive, kam jsme
dorazili okolo 21. hodiny. Na nádraží na nás čekal Herry, který nám odvezl zavazadla do areálu školy, kde jsme byli
ubytovaní. Shromáždili jsme se na recepci, kde jsme dostali klíčky od pokojů, vstupní karty a hesla. Tato karta fungovala i
jako čip na obědy. Dále jsme dostali každý tašku s prospekty a následně jsme byli vpuštěni do pokojů vybalit si a
především si odpočinout po náročné cestě.
Další den ráno jsme začínali snídaní, která byla ve stylu švédských stolů „co jste si vzali, to jste si taky snědli“ a bylo toho
tam fakt spousta. Když se dojedlo, tak si nás v jídelně vyzvedla Linette, která nás provedla po areálu školy. Po různých
pracovištích „ a že jich tam je“ a následně nás odvedla do projektové místnosti, kde jsme si odložili a šli si půjčit
notebooky, ke kterým jsme dostali přístupová hesla, abychom se mohli připojit na místní servery a wifi. Dostali jsme
vytisknutý návod na program, s kterým jsme následně dva dny programovali. Po usilovném a pro někoho vyčerpávajícím
programování jsme se odebrali do jejich gigantické strojovny, kde jsme dostali za úkol udělat spárovku z mahagonu.
Linette nás rozdělila do dvou skupin. 1. skupina byla skupina „Buková“ a 2. skupina byla skupina „Mahagonová“. Já byl ve
2. skupině a náš úkol zněl: donést fošnu mahagonu ze skladu, naformátovat, připravit na lepení spárovky, vyrobit
spárovku. Když vše bylo připravené, tak jsme šli na CNC, kde Linette nahrála ten náš výrobek a ukázala nám, jak se tento
stroj ovládá, jaké se musí provést kroky, aby to vše fungovalo, tak jak má. Když jsme měli instruktáž za sebou, Linette
udělala první kus a pak jsme se střídali na stroji. Podotýkám, že jsme se za dva dny naučili základy i pokročilé věci na
úplně novém programu a to ještě v angličtině. Takže jsme zvládli zcela nový program za minimum času na rozdíl od
našeho TurboCadu, u kterého trávíme zbytečně moc času. Vyfrézované misky z mahagonu a buku jsme obrousili a ošetřili
řepkovým olejem.
Poté si nás přebral jiný kantor, který s námi dělal na dalších dvou programech, které byly přizpůsobeny na jiný CNC stroj.
S tímto kantorem jsme měli udělat erb s naším jménem nebo čímkoliv, co bychom si tam napsali, ale čím kratší to bylo,
tím lepší, jelikož se musel nastavovat směr pohybu nástroje na každém písmenu. Při naší další hodině nám ukázal jiný
program, na kterém jsme si mohli vyrobit kryt na telefon. Na hlavním ovládacím panelu stroje jsme si každý změnili
rozměry a podle rozměrů našich telefonů vyrobili kryt. Ani ne za 2 minuty se stroj zastavil a pouzdro na telefon bylo
hotové. Stačilo jen lehce zabrousit a bylo hotovo. Poté jsme měli udělat ten erb. Ale bohužel se pokazila technika a pak i
stroj, takže jsme erb neudělali. Ale byla nám zařízena prohlídka robotů při práci. Bylo to velice zajímavé, ale v tomto
malém měřítku zbytečné. Osobně si myslím, že tam ty roboty mají jen proto, aby se je studenti naučili ovládat a
programovat. Přesto nám bylo řečeno od obsluhy „ robotí maniaci“, že ve větším měřítku jsou třeba využíváni na třídění
dílců u euro oken.
No co ještě dodat. Jídlo bylo fantastické, nejen snídaně, ale i oběd a večeře, byla ve stylu švédských stolů, takže si každý
mohl vybrat to, co mu chutná. Což jsem já osobně dost ocenil, jelikož jsem vybíravý. Pořádali jsme dobrovolné vycházky
do města, které byli jistě zajímavé. Ale já a můj spolubydlící jsme se jich neúčastnili. Raději jsme byli v klidu a pohodlí na
pokojích až na jeden den a to se šlo do přístavu. Kam jsme se oba chtěli podívat, tak jsme vyrazili s tou naší skupinkou.
Do přístavu jsme šli přes část města, které bylo moc pěkné a takové klidné a uklizené, ne jako u nás. Když jsme dorazili
do přístavu, tak jsme si prohlédli okolní budovy a nějaké ty lodě co tam kotvily. Skoro na konci silnice jsme našli
kamenictví, kde měli velice hezké výrobky. No a naše parta se lehce zapomněla, takže nám ostatní utekli a mi pak
pospíchali na večeři.
Mám odtamtud spoustu super zážitků a velice rád bych se tam zas podíval. A děkuji za tuto možnost navštívit takto
úžasné místo.
Stavební úpravy na Miramare
V době od 1. 6. – 31. 8. 2016 a možná i dříve budou na budově Miramare probíhat stavební úpravy. V plánu je
výměna střešního pláště včetně zateplení střechy a oprava fasády. Těmito úpravami může vzniknout drobné narušení
výuky vlivem hluku. Vzhledem k tomu, že opravy budou probíhat ke konci školního roku a hlavně v době letních
prázdnin, nemělo by to nikoho omezit. V září se za to můžeme těšit na hezčí vzhled budovy.

Harmonogram – maturitní zkoušky:
Přípravný týden:
Stop den:
Intenzivní příprava k MZ:
Vysvědčení:
Praktická MZ:
Písemné MZ:
Ústní MZ:

4UZD
18. – 23. 3. 2016
4. 4. 2016
5. – 7. 4. 2016
8. 4. 2016
11. – 29. 4. 2016
2. – 13. 5. 2016
17. – 20. 5. 2016

NDV
25. – 27. 4.

2NSA
xxx
13. 4. 2016
14. – 20. 4. 2016
21. 4. 2016
UŘP
25. – 29. 4
2. – 13. 5. 2016
17. – 20. 5. 2016

3NSC
xxx
23. 4. 2016
xxx
26. 4. 2016
POD
28. – 29. 4.

28. – 29. 4. 2016
2. – 13. 5. 2016
17. – 20. 5. 2016

Harmonogram – závěrečné zkoušky:
Přípravný týden:

3UOAB

3TK

14. – 20. 4. 2016

14. – 20. 4. 2016

Stop den:
Intenzivní příprava k ZZ:

16. 5. 2016

30. 5. 2016

17. – 18. 5. 2016

31. 5. – 1. 6. 2016

Vysvědčení:

19. 5. 2016

2. 6. 2016

Praktická ZZ:

23. 5. – 10. 6. 2016

6. – 8. 6. 2016

Písemné ZZ:

20. 5. 2016

3. 6. 2016

17. – 21. 6. 2016

15. – 16. 6. 2016

Ústní MZ:

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 2016.
Žák sám nejpozději do 15. 2. 2016 vyhledá učitele konkrétního předmětu a domluví s ním termín zkoušky –
dohodnutý termín je závazný. Termín zkoušky nesmí zasahovat do další výuky žáka ani do výuky učitele.
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 tělesné výchovy jsou stanoveny jednotně:
pro všechny ročníky 18. 3. 2016 od 13:30 do 16:00 hodin
Náhradní zkoušky z odborného výcviku jsou stanoveny jednotně:
pro I. ročníky všech oborů 29. 2. - 1. 3. 2016 od 7:30 hodin
pro vyšší ročníky všech oborů 29. 2. - 2. 3. 2016 od 7:30 hodin
NOVÉ KLASIFIKAČNÍ OBDOBÍ začíná již pondělkem 25. 1. 2016 – to je důležité především pro počítání procent
absence v jednotlivých předmětech.
Pro případ neúspěchu ve II. pololetí:
- pro žáky koncových ročníků, kteří budou nehodnoceni (N): domluví si termín zkoušky v náhradním termínu s
vyučujícím předmětu tak, aby zkoušku vykonali v červnu 2016 (termín zkoušky v náhradním termínu z odborného
výcviku a z tělesné výchovy bude opět stanoven jednotně)
- pro žáky koncových ročníků, kteří budou hodnoceni nedostatečně (5): opravné zkoušky ve dnech 27. - 30. 6. 2016
- pro žáky ostatních ročníků, kteří budou nehodnoceni (N) – zkoušky v náhradním termínu: ve dnech 1. – 4. 7. 2016
- pro žáky, kteří neprospějí (5) – opravné zkoušky: ve dnech 22. - 25. 8. 2016

Organizace II. pololetí
školního roku 2015/2016:
29. 2. – 6. 3. Jarní prázdniny
24. – 25. 3. Velikonoční prázdniny
7. 4. Třídní schůzky
29. 6. Fotbalový turnaj
30. 6. Vydání vysvědčení

Nová pila
Začátkem roku 2016 byla na strojovnu na Zlíchov zakoupena
nová formátovací a rozmítací pila Rojek – PK 250 A. Pořízení
této pily je přínosem pro zkvalitnění výuky našich studentů.

