ŘEMESLNÍČEK
č. 3 – leden 2013
Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace
Vážení rodiče a přátelé školy, žákyně a žáci,
Váš řemeslníček nabitý informacemi o dění naší školy k Vám přichází s prvním číslem v roce 2013.

Sympozium „Zlatý řez“
Naše škola ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy pořádala ve dnech 11. 11. 2012 až 17. 11. 2012 čtvrté
řezbářské sympozium „Zlatý řez“. Sympozia se zúčastnilo 6 škol. Mezi zahraniční účastníky patřili žáci z Německa a
Bulharska. Téma pro tento rok byla vyhlášena „Historie“. První zahájení proběhlo v neděli 11. 11. 2012 v 17.00 hodin
zde u nás na škole s malým občerstvením. Pro ubytování byl jako loňský rok zvolen hotel Střížkov. Muzeum hl. m.
Prahy nám poskytlo část 1. patra a přízemí. V patře pracovali žáci od pondělí do pátku v době od 8.30 hod do 17.00
hod na svých pracích a v přízemí si žáci ze základních škol zkoušeli základy řezby a zhotovovali si mističku, kterou si
poté odnesli domů. Závěr celého sympozia byl v sobotu 17. 11. 2012 v 9.00 hod na stejném místě v Muzeu hl. m.
Prahy, kde zároveň proběhla vernisáž výstavy vzniklých řezeb. Zároveň naše paní ředitelka Ing. Jana Porvichová
předala všem zúčastněným certifikát o absolvování sympozia. Velké poděkování za tuto akci patří panu učiteli
Kohlíčkovi, jednak za organizaci, ale i za pomoc při přípravách. Už v této době se zase těšíme na další ročník a nové
téma řezbářského sympozia.
„Zlatý řez“

ScholaPragensis
Ve dnech 22. – 24. 11. 2012 se naše škola
prezentovala na 17. ročníku výstavy
ScholaPragensis. Tato jedna z největších
přehlídek studijních oborů pražských středních a
vyšších odborných škol se konala ve čtyřech
patrech Kongresovéhocentra Praha. Na našem
stánku č. 236 jsme vystavovali práce studentů a
bylo zde i předváděcí centrum, kde žáci kreslili,
modelovali a na hoblici předváděli techniku
řezby bez paličky. Prezentacebyla velmi úspěšná
co se týká nových zájemců o studium na naší
škole a již v této době mámei z této akce první
budoucí studenty školy.

Vánoce v Polabí
V prvních prosincových dnech, a to 1. -2. jsme vyjeli naší školu prezentovat do známého skanzenu v Přerově nad
Labem na akci zvanou „Vánoce v Polabí“. Naši studenti Marek Mandík 4UZD, Jan Fedoráš 4UZD, Jiří Trojan 4UZD, Sára
Červená 3UZD a Adam Tauš 1UOA předváděli řemeslo přímo související s lidovou architekturou, lidovou slovesností
a obyčeji. Řezbáři řezali perníkové formy tzv. kadluby s vánoční tématikou, ukazovali a vysvětlovali, jak se řeže
příbramská madona. Jako na všech podobných akcích jsme opět zapojili i veřejnost, která si vyřezávala hvězdičky,
srdíčka, monogramy. Na této akci s námi byli i truhláři, kteří zase návštěvníkům předváděli hoblování
a práci s lupínkovou pilkou, se kterou řezali vánoční ozdoby.

Maturitní ples
Vážení rodiče a přátelé školy
srdečně Vás zveme na ples
imatrikulantů, absolventů a
maturantů naší školy ve
středu 30. 1. 2013 od 19.30
hodin v Kulturním domě
Ládví, Praha 8 – Kobylisy.
Pro ty, kteří si nestačili
zajistit v předstihu lístky,
bude možné si zakoupit
jedny z posledních u vchodu
při vstupu do kulturního
domu.
Přejeme hezkou zábavu.

Hokejový turnaj
Rok 2012 zakončili naši studenti
hokejovým turnajem. V turnaji bojovali
žáci prvního ročníku proti žákům
druhého a třetího ročníku a proti žákům
ze smíšeného týmu. Tento čtvrtý tým,
který byl složený ze žáků čtvrtého
ročníku a nástavbového studia, rozdrtil
v tomto turnaji žáky třetího ročníku 4:0,
3. místo patřilo našim prvním ročníkům.

Sollertia 2012
Dne 8. 11. 2012se v SOU Ohradní konalo finále truhlářské soutěže Sollertia 2012.
Vylosovaným tématem byla stolička, na jejíž výrobu byl stanoven časový limit 6 hodin.
Naší školu reprezentoval žák 3. ročníku Milan Madr, který získal bramborovou medaili.

Studenti v Dánsku
V čase předvánočním ve dnech 2. 12. – 8. 12. 2012 odjelo 6 našich studentů v doprovodu 2 učitelů na sever Dánska do
města Skive. Zde se v místní škole zaškolovali na CNC strojích. Pro naše studenty to bylo velmi inspirativní a celý týden
se jim moc líbil.
Přednáška „O loutkách“
V pondělí 10. 12. 2012 se na dílně u pana učitele Kohlíčka sešli
studenti řezbářského oboru na přednášku "O loutkách".
O typech a použití loutek, technických fíglech výroby,
prostorových vztazích
a všeobecně o kouzlu
oživlé hmoty nám
zajímavě vyprávěl
výtvarník, scénograf,
herec a režisér
Mgr. Karel Vostárek

Termíny závěrečných a maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013
MATURITNÍ ZKOUŠKY
X praktickázkouška
X praktickázkouška
P písemnázkouška
V studijní volno k přípravě
Ú ústní maturitní zkouška UZD
Ú ústní maturitní zkouška NS

UZD 8. 4. – 26. 4. 2013
NS 22. 4. – 26. 4. 2013
2. 5. – 9. 5. 2013
9. 5. – 15. 5. 2013
16. 5. – 20. 5. 2013
16. 5. – 22. 5. 2013

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
P písemnázkouška
UO 13. 5. 2013
P písemnázkouška
TČ 3. 6. 2013
X praktická zkouška
UO 14. 5. – 3. 6. 2013
X praktická zkouška
TČ 4. 6. – 6. 6. 2013
V studijní volno k přípravě
UO 4. 6. – 7. 6. 2013
V studijní volno k přípravě
TČ 7. 6. – 12. 6. 2013
Ú ústní závěrečná zkouška
UO 10. 6. – 13. 6. 2013
Ú ústní závěrečná zkouška
TČ 13. 6. – 14. 6. 2013
Sslavnostnívyřazení absolventů25. 6. 2013

TIPY NA LETNÍ PRÁZDNINY
- LETNÍ KURZ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
- LETNÍ KURZ ŘEZBY

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – PRÁCE SE DŘEVEM

termín: 22. – 26. 7. 2013
termín: 29. – 2. 8. 2013

1.
2.

Denní program:
-

řezbářské práce - práce s dlátem, výroba
dekorativního předmětu
truhlářské práce - základy práce se dřevem

Věk: pro dospělé – od 15 let
Počet osob ve skupině: 6 - 8
Čas: denně od 8:00 do 17:00 hodin
Kde: areál a budova Střední školy umělecké a
řemeslné, Nový Zlíchov 1, Praha 5 (www.ssuar.cz)
Cena: 2. 900,- Kč (cena zahrnuje: materiál,
zapůjčení nářadí, odměnu mistra na dílně, oběd,
svačinu a celodenní pití společně s dětským
táborem)
Platba: záloha 500,- Kč do konce února 2013
(záloha je nevratná), zbytek je možné doplatit až do
30. 6. 2013

V případě zájmu či pro doplnění informací ohledně
těchto kurzů a táboru kontaktujte paní Hejdukovou
na tel. 606 081 818 nebo na
radka.hejdukova@ssuar.cz

Vážení rodiče, už víte, jak budou Vaše mladší děti trávit letní
prázdniny? Chcete, aby se Vaše děti naučily pracovat se
dřevem? Aby na něj pohlíželi jako na nádherný kus materiálu
k vyrábění různých předmětů? Rádi byste, aby se Vaše děti
věnovaly o prázdninách něčemu smysluplnému a zajímavému,
co by rozvíjelo jejich manuální zručnost a nadání? Aby strávily
svůj čas s vrstevníky a zároveň se něčemu novému naučily
nebo si našly nové kamarády? Pokud ano, tak právě pro Vaše
děti jsme připravili náš příměstský tábor.
1.
2.

termín: 22. – 26. 7. 2013
termín: 29. – 2. 8. 2013

Denní program:
- řezbářské práce - práce s dlátem, výroba
dekorativního předmětu
- truhlářské práce - výroba hračky (děti se naučí řezat,
hoblovat, brousit, lakovat a vyrábět spoje)
free zábava - hry a zábava dle počasí
Věk: od 8 let a více
Počet dětí: max. počet v jednom týdnu je 24 dětí
Čas: denně od 8:00 do 17:00 hodin
Kde: areál a budova Střední školy umělecké a řemeslné,
Nový Zlíchov 1, Praha 5 (www.ssuar.cz)
Cena : 2. 900,- Kč (cena zahrnuje: materiál, zapůjčení nářadí,
odměnu mistra na dílně, oběd, svačinu a celodenní pití)
Platba : záloha 500,- Kč do konce února 2013(záloha je
nevratná), zbytek je možné doplatit až do 30. 6. 2013

Letní dětský tábor s tématem „Podmořský svět“ pro děti od 7 do 17 let
RS Spolana Varvažov,tábor Ostrovec, 397 01 Písek

Termín: 27. 7. - 9. 8. 2013
Ubytování: Chatky po 4 osobách, stany s podsadou a postelí, splachovací WC, sprchy, teplá voda na hlavní budově
v areálu SŠUAŘ
Cena tábora: 4390,- Kč, v ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, ubytování, výchovný personál,
zdravotník, pojištění proti úpadku Cestovní kanceláře Topinka, s.r.o. u Generali pojišťovny, a.s., DPH
Nepovinné příplatkové atrakce:
Výlet do aquaparku - Příbram 390,- Kč
Lanové dráhy – adrenalinové akce, různě náročné
lanové překážky 490,- Kč
Koně – půldenní výlet na koňskou farmu, základní instruktáž
+ vyjížďka na koni 590,- Kč
Tubing – nová adrenalinová zábava, letní obdoba bobové dráhy,
sjezd po kartáčové dráze na speciálních gumových kruzích 390,- Kč
Bližší informace Vám rádi poskytneme:
Telefon pro objednávky: 602 403 470 Ing. Hana Heligrová
E-mail: prodej@tabory.cz
Další informace a fotografie na www.tabory.cz
VŠEM STUDENTŮM BLAHOPŘEJEME K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ.
TĚM, KTERÝM SE ZNÁMKY POVEDLY, PŘEJEME STEJNÉ ČI LEPŠÍ NA KONCI ROKU A U TĚCH, KTERÝM SE TO MOC
NEPOVEDLO, BUDEME DOUFAT, ŽE ZVÝŠÍ SVÉ ÚSILÍ A NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU BUDOU ZNÁMKY LEPŠÍ.

H ... Rada rodičů - hospodaření v roce 2012 a rozpočet pro rok 2013
Skutečné čerpání rozpočtu 2012:
příjmy celkem
z toho příspěvky od rodičů
příjmy z maturitního plesu
využití rezerv a jiné příjmy

272.175,83 Kč
202.400,00 Kč
43.787,00 Kč
25.988,83 Kč

výdaje celkem
lyžařský zájezd
odměny žákům
třídní výlety
zahraniční zájezdy
adaptační kurz
maturitní a závěrečné zkoušky
fond na úhradu škod
vybavení školy
provoz kopírky
zájmové kroužky
sociální příspěvky
vstupné na exkurze
příspěvek na Zlatý řez
učebnice - literatura
prezentační akce žáků
administrativa a poplatky

272.185 Kč
15.000 Kč
2.589 Kč
12.479 Kč
22.115 Kč
0 Kč
6.302 Kč
0 Kč
8.415 Kč
70.879 Kč
2.927 Kč
500 Kč
86.206 Kč
20.000 Kč
14.020 Kč
10.645 Kč
99 Kč

Rozpočet 2013:
příjmy celkem
z toho příspěvky od rodičů
příjmy z maturitního plesu
využití rezerv a jiné příjmy
výdaje celkem
(lyžařský kurz se letos nekoná)
odměny žákům
třídní výlety
zahraniční zájezdy
adaptační kurz
maturitní a závěrečné zkoušky
fond na úhradu škod
vybavení školy
provoz kopírky
zájmové kroužky
sociální příspěvky
vstupné na exkurze
příspěvek na Zlatý řez
učebnice - literatura
prezentační akce žáků

240.000 Kč
200.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
240.000 Kč
4.000 Kč
15.000 Kč
25.000 Kč
5.000 Kč
7.000 Kč
2.000 Kč
10.000 Kč
50.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
80.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč

Rada rodičů je občanské sdružení, členství v ní je dobrovolné. Členem se stáváte zaplacením členského příspěvku. Ten byl stanoven výborem Rady rodičů na
600 Kč za kalendářní rok. Všichni žáci školy využívají výhody, které Rada rodičů financuje - kopírujete nebo Vám učitelé kopírují výukové materiály, chodíte
na akce a výstavy, jezdíte na zájezdy, půjčujete si knížky z knihovny, účastníte se práce zájmových kroužků, při prezentační akci dostanete občerstvení nebo
oběd, při vítězství v soutěži dostáváte odměnu, v prvním ročníku jste všichni byli na adaptačním kurzu, v posledním ročníku budete všichni maturovat nebo
skládat závěrečné zkoušky ...
JE 600 KČ OPRAVDU TAK MOC?
ROZHLÉDNĚTE SE, JAK TO VYPADÁ NA JINÝCH ŠKOLÁCH

