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Základní údaje o škole
Charakteristika školy
SOŠ a SOU Lanškroun v tomto školním roce vyučuje 300 ţáků a ţákyň. V poslední době se
zvyšuje se zájem o technické obory: Elektrotechnika, která je zaměřena na automatizaci a řídicí
systémy, Mechanik elektrotechnik – mechatronik, plastikář, jehoţ odborná způsobilost umoţňuje efektivní odbornou komunikaci a spolupráci se specialisty z oborů mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, automatizační techniky a dalších příbuzných oborů, obor Elektromechanik
pro zařízení a přístroje, jehoţ činnost je spojena s instalací, oţivováním, opravami, provozem,
diagnostikou, seřizováním a údrţbou konkrétních elektronických systémů a zařízení. O obor
Nástrojař je tradičně mezi ţáky nejvyšší zájem. Škola spolupracuje s firmami Forez s.r.o. Ostrov
a INA Lanškroun, s.r.o., které poskytují ţákům oborů mechatronik a nástrojař stipendia. Mezi
dívkami je zájem o sluţbové obory: Kosmetické sluţby a Kadeřnice. Obor Knihař nabízíme
v kraji jako jediní a ţáci pobírají stipendia poskytovaná Pardubickým krajem.
Ve zkráceném kombinovaném studiu oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se vzdělává 22 ţáků a 1 ţák v oboru Nástrojař.

Historie školy
Historie školy úzce souvisí s historií n. p. Tesla Lanškroun. V letech 145 a 146 se postupně
přesouvala elektrotechnická výroba a výroba pasivních elektronických součástek do prostor
místní tabákové továrny. Potřeba výchovy mladých odborníků pro tuto továrnu vyvolala potřebu
vytvoření odborné školy se zaměřením nutným pro zdejší výrobu. Byla zřízena Základní odborná škola při národním podniku Tesle Lanškroun a vyučování zahájeno v březnu 1949 výukou
ve dvou třídách. Toto datum lze povaţovat za počátek výuky ve škole, která i přes změny názvů,
zaměření i zřizovatelů existuje dodnes. Vyučovalo se v budově gymnázia, v Komenského ulici
(dnes Telecom) a u nádraţí (dnes prodejna Tauer). Praktické vyučování probíhalo v prostotách
Tesly (budova C). Internát byl na Olbrachtově ulici (betoňák). Děvčata byla ubytována
v Nádraţní ulici (Komerční banka). Ve školním roce 1950/1951 začala výuka oboru strojní zámečník, ukončení výuky souviselo s ukončením činnosti instituce zvané „Státní pracovní zálohy“.
K výchově vlastních učňů slouţila Závodní škola práce, v rámci které organizovala Tesla pro
kovoobory teoretické i praktické vyučování. Odborné učiliště n. p. Tesla Lanškroun zahájilo
výuku dne 1. 9. 1958. Odborný výcvik i teoretická výuka byly umístěny v Dolní Čermné, školní
výuka v Sokolském pavilonu, praktický výcvik v bývalé Applově strojírně. Od r. 1960 se v budově okresního soudu v Lanškrouně na Kollárově vyučovala teorie, dílny zůstaly v Dolní Čermné. Vyučovány byly kovoobory, především nástrojař, strojní zámečník, soustruţník kovů, nově
byly zavedeny obory elektromechanik a frekvenční mechanik. Dne 11. 9. 1961 bylo zahájeno
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vyučování ve Střední odborné škole – obor sdělovací technika. Po kontrole, která konstatovala,
ţe je vyučování nelegální, byla škola přiřazena ke SPŠ elektrotechnické v Pardubicích. Po roce
byly lanškrounské třídy přiřazeny ke SPŠ ţelezniční v České Třebové. V roce 1971 otevřen
poslední první ročník a po maturitních zkouškách v červnu SPŠe ukončila svoji existenci. V roce
1966 bylo učiliště vybráno k experimentu s ověřením souvislého pětiletého studia s maturitou.
Ve školním roce 1974/1975 se začala ověřovat nová forma výuky, ve které učni získají vyučení
s maturitou – čtyřleté učební obory. Tohoto experimentu se naše škola rovněţ účastnila. Bylo to
v oboru mechanik elektronických zařízení, později přejmenovaným na mechanik elektronik.
V roce 1972 bylo zahájeno vyučování ve dvouletém oboru mechanička elektrotechnické výroby.
V roce 1976 a byla obnovena výuka na Střední škole pro pracující. Výuka se postupně přetvořila v nástavbové obory s denní, dálkovou nebo večerní formou, které s různě dlouhými přestávkami, podle počtu zájemců, pokračuje dodnes. Střední odborné učiliště elektrotechnické zahájilo výuku v roce 1979/80, kdy byla ukončena výuka ve strojních oborech. Aţ do roku 1991 byla
škola součástí a.s. Tesla Lanškroun. Vyučovalo se v budově na Kollárově ulici a v dílnách v Dolní Čermné, ţáci byli ubytováni na DM v Krátké ulici.
Po delimitaci k 1. 7. 1991 vznikla příspěvková organizace SOUE Lanškroun s právní subjektivitou. Na materiální bázi SOUE byla zřízena Střední odborná škola jako rozpočtová organizace
od 1. 9. 1993 a zahájeno vyučování oboru slaboproudá elektrotechnika. Od 1. 9. 1991 byla otevřena Rodinná škola a jedna třída strojních mechaniků a obráběčů kovů, později nástrojařů.
Rodinná škola byla umístěna v objektu bývalé školky na Olbrachtově ulici, elektrotechnické dílny
na Palackého ulici. V roce 1992 byl přemístěn zbytek elektrotechnických dílen do levého křídla
DM na Krátké ulici. V Dolní Čermné zůstaly pouze strojní obory a sklady.
Integrovaná střední škola v Lanškrouně byla zřízena 1. 9. 1993 jako příspěvková organizace
s plnou právní subjektivitou. V únoru 1997 zrušilo MŠMT nábor do čtyřletého studijního oboru
rodinná škola, tak skončila její sedmiletá historie. K 1. 7. 1997 se připojilo SOU Lanškroun,
Nádraţní 922, se všemi svými ţáky i zaměstnanci, obory a budovou v Lidické ulici č. 199. Tímto
krokem se významně rozšířil rozsah oborů vyučovaných na ISŠ o obory sluţeb, především
kosmetička, knihař pro ruční výrobu a od školního roku 1998/1999 i kadeřník. V roce 1999 byl
dokončen areál školy a sportovní hala na Sokolské ulici (Střelnice), kam se přestěhovaly všechny
učebny odborného výcviku a laboratoře. Změnu zřizovatele sledovala i účelná změna názvu školy. ISŠ v Lanškrouně se v říjnu 2001 přejmenovala na SPŠ a SOU Lanškroun. Propojení střední
odborné školy se středním odborným učilištěm bylo podnětem ke změně názvu od r. 2005 na
SOŠ a SOU Lanškroun.
Archiv školy
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole působí odborová organizace ZO 2 ČMOS PŠ. Jejím předsedou je Mgr. Hynek Otava. Vedení
školy a odborová organizace spolupracují bez problémů. Probíhají jednání při tvorbě kolektivní smlouvy
i ostatních dokumentů upravujících chod školy. Vedení školy se snaţí vyhovět všem poţadavkům
odborové organizace, pokud nejsou v rozporu s legislativou. Je řádně uzavřena kolektivní smlouva, která
upravuje vztahy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. Škola odebírá odborný tisk s odborovou
tematikou vydávaný ČMOS PŠ. Zástupci vedení školy a správní zaměstnanci se účastní řady odborných
seminářů organizovaných ČMOS PŠ.
Mgr. Hynek Otava
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Organizace školy

Název
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Sídlo organizace
563 01 Lanškroun, Kollárova 445
IČO
150 28 216
Kontakt
web:
e-mail:
tel./fax:
ID dat. schránky:

http://www.spslan.cz
info@spslan.cz
+420 465 21 081, +420 465 21 08
n8mwf7d

Právní forma
příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj
Náplň činnosti
vzdělávání a výchova ţáků
Ředitel školy
Ing. Jaroslav Novák
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Eliška Matějková
Zástupce ředitele pro TV
Ing. Miroslav Martinec
Vedoucí učitelé
Bc. Milan Lédl, Vlastimil Jureček, Mgr. Vlasta Tomanová
Vedoucí odloučeného pracoviště
Bc. Jindřich Král
Výchovný poradce
Mgr. Martina Fidlerová – 14. . 2018
Školská rada
Mgr. Stanislava Švarcová, Mgr. Renata Richterová Tučková, Barbora Jirásková – do 31. 12. 2017
Ing. Bc. Vladimír Štefančík, Mgr. Eva Dadáková, Eliška Benešová – od 1. 1. 2018
Vedoucí domova mládeže
Bc. Jitka Drábková
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Školská rada
Ve školním roce 2017/2018 pracovala v SOŠ a SOU Lanškroun školská rada do 31. 12. 2017 ve
sloţení: Mgr. Stanislava Švarcová, Mgr. Renata Richterová Tučková, Barbora Jirásková.
Od 1. 1. 2018 pracuje školská rada ve sloţení: Mgr. Bc. Vladimír Štefančík – zástupce za
Pardubický kraj, Mgr. Eva Dadáková – zastupuje rodiče a nezletilé ţáky a Eliška Benešová,
která je zástupkyní za zletilé ţáky.
Rada rodičů
Jaroslav Holeček
Ondřej Šácha
Mgr. Marela Martincová
Ing. Vladimír Šilar
Jaroslava Marešová
Jaroslav Holeček
František Mareš
Monika Janhubová
Jana Johanidesová
Iva Preclíková
Eliška Matějková

předseda
místopředseda
jednatel
hospodář
člen
člen
člen
člen
člen
člen
revizní komise

Rada žáků
Kristýna Ptáčková
Beáta Soldánová
Hedvika Matyášová
Anna Vičarová
Natálie Kubíčková
Martina Vávrová
Nikola Sršňová
Lucie Burešová
Pavlína Horváthová
Eliška Benešová
Pavel Tareš
Magda Vorbová
Nikol Šimková
Lukáš Blaţek
Daniel Bořek
Dominik Tesař
Tomáš Mazák
Adam Finger

1. KN + 1. MZ
2. KN
. KN
3. KN
1. KA
2. KA
2. KB
. KA
1. ME
1. KM
2. ME
2. KM
4. KM
. ME + 3. KM
4. ME
1. NS
2. NS
. NS

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Poradní sbor ředitele
SOŠ a SOU Lanškroun

ZŠ Dobrovského, Lanškroun
ZŠ Jiráskova, Lanškroun
ZŠ Smetanova, Lanškroun
MÚ Lanškroun
SOMA s.r.o., Lanškroun
Schaeffler Production CZ s.r.o.
AVX Czech Republic, s.r.o. Lanškroun
Wendell Electronics, a.s. Lanškroun
Bühler CZ s.r.o.Ţamberk
Úřad práce, Ústí nad Orlicí
OEZ, s.r.o. Letohrad
Hospodářská komora Orlicko
JCEE, s.r.o. Lanškroun
LUX-IDent s.r.o. Lanškroun
FOREZ, s.r.o. Ostrov
Isolit-Bravo, s.r.o. Jablonné nad Orlicí
ABB s.r.o. Jablonec nad Nisou
Sanela, s.r.o. Lanškroun
Rawela, s.r.o. Ţichlínek
Formplast Purkert s.r.o. Bystřec
Komfi, s.r.o. Lanškroun
Lektus s.r.o. Borová 2077, Česká Třebová
Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. Brno
WELLA CZ s.r.o. Praha
Knihař
předseda Rady rodičů

-

-

Ing. Miroslav Martinec
Bc. Milan Lédl
Bc. Jindřich Král
Vlastimil Jureček
Mgr. Dana Krátká
Mgr. Monika Dušková
Mgr. Milan Valúšek
Mgr. Radim Vetchý
Ing. Pavla Kusá
Pavla Mačátová
Mgr. Dana Horská
Pavel Švec
Josef Mařík
Iva Tomšová
Ing. Jan Krejčí
Helena Hrdinová
Ing. Rostislav Klein
Ing. Petr Vičar
Martin Pecháček
Ing. Kvido Štěpánek
Ing. Martin Dufek
Milan Roller
Monika Skalická
Ing. Zdeněk Purkert
Ing. Jana Slováková
Jaroslav Novák
Lenka Blanařová
Martina Vodáková
Jiří Kulhánek
Jaroslav Holeček

Školní psycholožka
Jiţ pátým rokem se o naše ţáky stará psycholoţka Mgr. Kamila Barlow, která zájemcům
poskytuje psychologické poradenské sluţby. Obsah konzultací je důvěrný a jakékoliv výstupy ze
strany psycholoţky ke škole jsou jen s výslovným souhlasem ţáka. Její činnost je pro naše ţáky
a jejich rodiče bezplatná. Obrací se na ni zájemci s ţádostí o radu jak zvládat nároky školní
výuky, ale i s osobními starostmi a problémy ve vztazích s vrstevníky nebo s rodiči.
Mgr. Martina Fidlerová

12
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Přehled oborů
Střední odborné učiliště
26-41-L/01
ŠVP

Mechanik elektrotechnik
Mechatronik (ME)
čtyřletý studijní obor s maturitou

1. r., 2. r.

26-41-L/01
ŠVP

Mechanik elektrotechnik
Mechatronik, plastikář (ME)
čtyřletý studijní obor s maturitou

. a 4. r.

69-41-L/01
ŠVP

Kosmetické sluţby
Kosmetička (KM)
čtyřletý studijní obor s maturitou

1., 2. a . r.

26-53-H/01
ŠVP

Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik elektronických zařízení (MZ)
tříletý učební obor

1. r.

32-52-H/01
ŠVP

Nástrojař
Nástrojař (NS)
tříletý učební obor

1., 2. a . r.

69-51-H/01
ŠVP

Kadeřník
Kadeřník (KA)

1., 2. a . r.

34-57-H/01
ŠVP

Knihař
Knihař pro ruční zpracování (KN)
- tříletý učební obor

1., 2. a . r.

-

tříletý učební obor

Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Georg Christoph Lichtenberg
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Studijní plány
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik (ME)
Čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle ŠVP Mechatronik, mechatronik plastikář (1., 2. a . ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk
Základy společ. věd
Matematika
Dějepis
Biologie a Základy ekologie
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomika
Inform. a komunikační technologie
Celkem VVP
Odborné předměty
Technická dokumentace
Mechanika
Základy elektrotechniky
Materiály a technologie
Elektronika
Elektronické zařízení
Elektrické měření
Automatizace
Mechatronika
Číslicová technika
Výpočetní technika
Odborný výcvik
Celkem OP
CELKEM
Poznámka:

1.

2.

3.

4.

Celkem



1

1
1,5
2
2
2
18,5

2


1
1
2
1
2
15

2

1

1
1
2
2
1
16

4

1

1
2
1
15

11
12

12

1,5
4
1
8

6
64,5

2
1

2
6
14

1
2
1
1
2
2
10,5
19,5

2
2
2
1
1
10,5
18,5

2
2
2

1
2
7
19

2
2
5

1
4
6
2
5
2
5
4
71

32,5

34,5

34,5

34

135,5

ve 2. ročníku jsou 2 týdny odborné praxe

My musíme technologii ovládat, a ne se stát jejími otroky.

14
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik (ME)
Čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle ŠVP Mechanik, plastikář (4. ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk
Základy společ. věd
Matematika
Dějepis
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomika
Inform. a komunikační technologie
Celkem VVP

1.

2.

3.

4.

Celkem



1

1
2
2
2
17

2


1
1
2
2
14

2

1

1
2
2
2
1
17



1

1
2
1
1
15

10
12

12

5
1
8

6
63

Odborné předměty
Technická dokumentace
Mechanika
Základy elektrotechniky
Materiály a technologie
Elektronika
Elektronické zařízení
Elektrické měření
Automatizace
Mechatronika
Číslicová technika
Výpočetní technika
Odborný výcvik
Celkem OP

2
1

2
6
14

2
1
2
2
2

18

2
2
2
1
1

17

2
2
2

1
2
7
19

2
1
5

2
4
6
2
5
2
5
1
68

CELKEM

31

32

34

34

131

Poznámka:

ve 3. ročníku jsou 2 týdny odborné praxe

Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi
povinného, co jim zkazí dobrou náladu.
Albert Einstein

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
69-41-L/01
Kosmetické sluţby (KM)
Čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle ŠVP Kosmetička (1. ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk I
Anglický/Německý jazyk II
Základy společ. věd
Matematika
Dějepis
Chemie
Fyzika
Biologie a základy ekologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Celkem VVP

1.

2.

3.

4.

Celkem



2
1

1
2
1
1
2
2
21

2

2

2
2
1
2
17

2

2
1
2
1
1
2
2
16

4

2
1
2
1
2
15

11
12
8

10

5
1
1
8

4
69

Odborné předměty
Zdravověda
Materiály
Kosmetika
Estetická a výtvarná výchova
Odborný výcvik
Celkem OP

2
2
2
6
12

2
1
1
1
17

1
1
2
14
18

2
2

10,5
17,5

7

8

4,5
64,5

CELKEM

33

34

34

33,5

133,5

Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají.

16
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
69-41-L/01
Kosmetické sluţby (KM)
Čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle ŠVP Kosmetička (2. a 3. ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk I
Anglický/Německý jazyk II
Základy společ. věd
Matematika
Dějepis
Chemie
Fyzika
Biologie a základy ekologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Celkem VVP
Odborné předměty
Zdravověda
Materiály
Kosmetika
Estetická a výtvarná výchova
Odborný výcvik
Celkem OP
Povinně volitelný předmět
Matematický seminář/Konverzace v cizím jazyce
CELKEM

1.

2.

3.

4.

Celkem



2
1
2
1
2
1
1
2
2
20

2

2
2
2
2
1
2
16

2

2
1
2
1
1
2
2
16

4

2
1
2
1
2
15

11
12
8

8

5
1
1
8

4
67

2
2
2
6
12

2
1
1
14
18

1
1
2
14
18

2
2

10,5
17,5

7

8

44,5
65,5

32

34

34

1
33,5

1
133,5

Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

John Lennon
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (MZ)
Tříletý učební obor
Vzdělávání podle ŠVP Mechanik elektronických zařízení (1. ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Biologie a základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Celkem VVP
Odborné předměty
Technická dokumentace
Materiály a technologie
Základy elektrotechniky
Elektrické měření
Elektronika
Elektronické zařízení
Mechatronika
Výpočetní technika
Číslicová technika
Odborný výcvik
Celkem OP
CELKEM
Nepovinné předměty
Tělesná výchova

1.

2.

3.

Celkem

2
2
1
2
1
1,5
1
2
2
14,5

2
2
1
2
1
1
1
10

1
2
1
1
1
2
1
9

5
6

5
2
1,5
1
4
2
4
33,5

2

4
1
1
1
6
18

1
1
2
2
1
15
22

2
1
2
2
1
15
23

2

5
4
4
4
2
2
1
6
63

32,5

32

32

96,5

-

1

-

1

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.
Dalajláma
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
23-52-H/01
Nástrojař (NS)
Tříletý učební obor
Vzdělávání podle ŠVP Nástrojař (1., 2. a 3 ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk
Matematika
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Biologie a základy ekologie
Ekonomika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Celkem VVP
Odborné předměty
Technická dokumentace
Strojírenská technologie
Strojnictví
Technologie
Základy programování CNC strojů
Odborný výcvik
Celkem OP
CELKEM
Nepovinné předměty
Tělesná výchova

1.

2.

3.

ŠVP

2
2
2
1
1
1
1,5
2
2
14,5

2
2
2
1
1
1
1
10

1
2
1
1
2
1
1
9

5
6
5

2
1
1,5
2
4
4
33,5





6
18

2
2
2
1
15
22

1,5

1
17,5
23

5
5
4,5
8
2
8,5
63

32,5

32

32

96,5

-

1

-

1

32-52-H/01 - Nástrojař – kombinované studium
Počet hodin v roč.
1.
2.

Celkem

14 (7)
10 (4)
10 (4)
28 (14)
8 (2)

14 (7)
10 (4(
10 (4)
28 (14)
8 (2)

28 (14)
20 (8)
20 (8)
56 (28)
16 (4)

Odborný výcvik

140

140

280

CELKEM

210

210

420

Odborné předměty
Technická dokumentace
Strojírenská technologie
Strojnictví
Technologie
Základy programování CNC

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
34-57-H/01
Knihař (KN)
Tříletý učební obor
Vzdělávání podle ŠVP (1., 2. a . ročník) – Knihař pro ruční zpracování
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk
Matematika
Občanská nauka
Fyzika
Biologie a základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Celkem VVP
Odborné předměty
Polygrafické materiály
Technologie
Odborné kreslení
Základy polygrafie
Odborný výcvik
Celkem OP
CELKEM

1.

2.

3.

ŠVP

2
2
2
1
1
1,5
2
1
1
13,5

2
2
1
1
1
1
1
1
10

2
2
1
1
1
2
1
10

6
6
4

2
1,5


2

33,5

1
2
1
1
15
20

1
2,5
1
1
17
22,5

0,5
4
1
17
22,5

2,5
8,5
2

4
65

33,5

32,5

32,5

98,5

26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje – kombinované studium

Odborné předměty
Základy elektrotechniky
Elektrická měření
Elektronika

Elektronická zařízení
Technická dokumentace
Materiály a technologie
Výpočetní a číslicová technika
Mechatronika
Odborný výcvik
CELKEM

20

Počet hodin
v roč.
1.
2.
8
1
8

1
1
8

Celkem
57
8
76

1
1
,5
152

8
,5
8
152

8
1
1
1
8
04

294,5

332,5

627
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
69-51-H/01
Kadeřník (KA)
Tříletý učební obor
Vzdělávání podle ŠVP (1., 2. a 3. ročník)
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický/Německý jazyk
Matematika
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Biologie a základy ekologie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Celkem VVP

1.

2.

3.

Celkem

2
2
2
1
1
2
1
2
1
14

2
2
1
1
1
1
1
1
1
11

2
2
1
1
1
1
2
10

6
6
4

2

1
4


35

Odborné předměty
Zdravověda
Technologie
Výtvarná výchova
Psychologie
Materiály
Odborný výcvik
Celkem OP


1
2
12
18

1
2,5
1
1
1,5
17
24

1

1
1
1
17,5
24,5

2
8,5

2
4,5
46,5
66,5

CELKEM

32

35

34,5

101,5

Musím přeci snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Antoine de Saint- Exupéry
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Personální zabezpečení
Učitelé
Jméno
Ing. Mgr. Monika Divišová
Mgr. Martina Fidlerová
Mgr. Jana Janoušková
Mgr. Gabriela Kubištová
Bc. Jindřich Král
Mgr. Jiří Mann
Ing. Miroslav Martinec
Mgr. Marcela Martincová
Mgr. Dana Minářová
Mgr. Čestmír Nakládal
Josef Němec
Ing. Jaroslav Novák
Mgr. Jana Podolánová
Mgr. Pavel Richter
Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Mgr. Hana Sýkorová
Ing. Vladimír Šilar
Mgr. Vlasta Tomanová
Mgr. Renata Richterová Tučková
Mgr. Jiřina Vaňková

22

Vzdělání/Předmět
VŠ pedagogická a strojní
VP (Td)
VŠ pedagogická, DPS
VP (Zsv,Vp)
VŠ pedagogická,st.zk.
VP (Aj)
VŠ pedagogická
VP (Čj, Zsv)
VŠ pedagogická
OP (Mch, Me, Em, Mat)
VŠ pedagogická, st.zk.
VP (Aj,preventista)
VŠ elektro, DPS
OP (En, Ez, Ze)
VŠ pedagogická
VP (F,M)
VŠ pedagogická
VP (Ch, Zdr)
VŠ pedagogická
VP (Vt, Ict, Čt, Tv)
USO, v
VP (Ict)
VŠ elektro
OP (Ze)
VŠ učitelství OP, DPS
OP (T,Pom, Ok, Ek, Zp)
VŠ, DPS, st. zk.
VP (Tv)
VŠ pedagogická,filosof.
VP (Nj, D, Ev,Vv, Ek)
VŠ pedagogická
VP (Čj)
VŠ strojní, DPS
OP (Td,T,St,Cnc,S)
VŠ ped.,DPS,v
OP (T, Pom)
VŠ, v
OP (Ko, Ma, Zek, On)
VŠ pedagogická
VP (M, F)

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Praxe
20,5 R
0 R
14,5 R

Období/Úvazek
od 1. . 2017
část. úvazek
část. úvazek
do 14. 3. 2018 úmrtí

26 R
44 R

část. úvazek

21,5 R
1,5 R
17,5 R
18,5 R
28 R
11,5 R
4 R

od 1. 9. 2017
část. úvazek

4,5 R
4,5 R

část. úvazek

22,5 R
21,5 R
6 R

od 1. 9. 2017
část. úvazek

,5 R

část. úvazek

21,5 R

část. úvazek

0,5 R
21

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Mgr. Markéta Záplatová

VŠ, v
OP (T, Ma, On)

Učitelé odborného výcviku a praktického vyučování
Jméno
Vzdělání
Obor
Obory sluţeb
Mgr. Eva Dadáková
v,USO, DPS
kosmetička
Ivana Dvořáková
ÚSO
kosmetička

17 R

Praxe
15 R
26,5 R

Dana Faltejsková
Barbora Gáborová

ÚSO, DPS, v
ÚSO, v

knihařka
Knihařka

25 R
4R

Daniela Kalousková

ÚSO

kosmetička

2R

Radka Navrátilová
Bc. Andrea Suchomelová
Jana Šponarová

v, ÚSO, DPS
v, ÚSO, DPS
v,

kadeřnice
kadeřnice
kadeřnice

1,5 R
16,5 R
24 R

Mgr. Vlasta Tomanová

VŠ, DPS, v

vedoucí učitelka

,5 R

Bc. Petra Vaňousová
Mgr. Markéta Záplatová

v, USO
VŠ, DPS, v

kadeřnice
kadeřnice

1 R
20,5 R

Obory technické
Ing. Mgr. Monika Divišová
Vlastimil Jureček
Bc. Milan Lédl
Vladimír Mazák
Jan Minář

VŠ, DPS
ÚSO, DPS, v
VŠ pedagogická
ÚSO, v
ÚSO, DPS, v

strojní
vedoucí učitel
elektro
strojní
elektro

20,5 R
8 R
47 R
25,5 R
46 R

Josef Němec

ÚSO, v

elektro

11,5

Mgr. Hynek Otava

VŠ, DPS

elektro

4 R

Vychovatelé na DM
Jméno
Bc. Jitka Drábková
Petr Gefing
Pavel Janků
Zdenka Vaníčková
Zdeněk Luňák

Vzdělání
VŠ ped.,DPS
ÚSO, DPS
ÚSO, DPS
ÚSO, DPS
ÚSO, DPS

Mgr. R. Richterová Tučková

VŠ, DPS, v

Asistentka pedagoga

kadeřnice

26 R

Praxe
1,5 R
2 R
1,5 R
 R
47 R bezp. prac.
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část. úvazek

Období/Úvazek
od 21..2018
do 0.6.2018 č.ú.
část. úvazek
od 1.5.2017 č.ú.
do 0.6.2018
část. úvazek
do 0.6.2018

od 1.9.2017
do 0.6.2018 č.ú.
část. úvazek
část. úvazek

část. úvazek

od 1..2017
do 31.7.2018 č.ú.
od 1.9.2017
část. úvazek

Období/Úvazek

od 3.9.2017
do 30.6.2018 č.ú.
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Technickoekonomičtí pracovníci
Jméno
Profese
Josef Bílý
školník
Dagmar Jandová
personalistka
Ivana Janíková
uklízečka
Lenka Jeţková
skladnice

Praxe
8 R
7 R
8,5 R
48 R

Lenka Jungová
Eliška Matějková
Vladimír Mareš
Hana Rezková
Simona Richterová
Luděk Skalický
Jarmila Suchomelová
Irena Šťovíčková
Petr Vávra
David Vaňous

25,5 R
1 R
4,5 R
2,5 R
1 R
1,5 R
40 R
26 R
37,5 R
18,5 R

účetní
účetní, ZŘ
referent maj. správy
uklízečka
výdej stravy, úklid
správce inf. a kom. tech.
uklízečka
účetní
školník
školník

Období

od 1.9.2017 č.ú.
do 0.6.2018

část. úvazek

do 30.9.2017 č.ú.
od 0.6.2018 č.ú.

Všem pracovníkům, kteří ukončili pracovní poměr ve školním roce 2017/2018, děkujeme za
dobře vykonanou práci pro školu. Přejeme vám pracovní úspěchy v dalším zaměstnání.
Externí pracovníci
Jméno
Mgr. Bc. Kamila Barlow
Mgr. Martina Dolečková
Miroslava Hajnovičová
Mgr. Jana Jílková
Mgr. Martin Joza
Miroslava Klimek
Ing. Vojtěch Lamberský Ph.D.
Zdeněk Luňák
Marianna Procházková
Vladimír Provazník
Luděk Skalický
Ladislav Šembera
Jana Vaníčková
PhDr. Jan Zezula

24

Obor činnosti
psych.porad.
uč. psychologie
správce SH
audit

Období
od 1. 9. 2017
od 1. 9. 2017
od 1. 9. 2017
od 1. 12. 2017
od
1. 7. 2018
instruktor LVZ
od 4. . 2018
správce SH
od 16. 8. 2017
učitel odbor. před. od 1. 9. 2017
správce SH
od 1. 9. 2017
uklízečka
od . 5. 2018
učitel PV
od 1. 9. 2017
učitel Ict
od 1. 9. 2017
správce SH
od 1. 2. 2018
uklízečka
od 25. 1. 2018
od 1. . 2018
od 2. 5. 2018
přísedící u MZ
od 12. 9. 2017
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do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

0. 6. 2018
0. 8. 2018
1. 8. 2018
31.12. 2017
31. 8. 2018
. . 2018
31.12. 2017
0. 6. 2018
31. 8. 2018
1. 5. 2018
0. 6. 2018
0. 6. 2018
1.12. 2018
2. . 2018
27. 4. 2018
28. 5. 2018
12. 9. 2017
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Společenská kronika
Ve školním roce 2017/2018 oslavili své ţivotní jubileum pracovníci Dagmar Jandová, Vladimír
Mareš, Mgr. Bc. Martina Stejskalová, Bc. Jitka Drábková a Jan Minář. Všem přejeme pevné
zdraví.
Vzpomínáme
O jarních prázdninách dne 14. 3. 2018 nás nečekaně opustila naše milá kolegyně, učitelka
a výchovná poradkyně Mgr. Martina Fidlerová. Martino, kaţdý den zjišťujeme, jak moc nám
chybíš! Děkujeme Ti, ţe jsi tu s námi byla.

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Seneca
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Pracovníci SOŠ a SOU Lanškroun

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
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Školská zařízení
Modernizace a údrţba školských objektů ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 byly finanční prostředky pouţity k provedení rekonstrukcí, oprav a
vybavení budov školy následovně:
Sokolská 288 (budova praktické výuky, sportovní hala, školní jídelna)
zpracování projektové dokumentace opravy regulace ústředního vytápění budovy a ohřevu
teplé vody v částce 15 000,- Kč
výměna čerpadla ústředního vytápění v částce 46 555,- Kč
oprava myčka nádobí ve školní jídelně v částce 6 64,- Kč
Lidická 199 (budova praktické výuky, kosmetický a kadeřnický salon)
výměna systému EZS (zabezpečení budovy) v částce 34 697,- Kč
oprava rozvodů elektroinstalace kotelny v částce 50 405,- Kč
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce soc. zařízení v částce 43 621,- Kč
Kollárova 445 (budova ředitelství a teoretické výuky)
oprava elektroniky plynového kotle ústředního vytápění v částce 5 500,- Kč
Krátká 310 (domov mládeţe)
výměna plynového bojleru na ohřev teplé vody (400 l) v částce 107 248,- Kč
celková oprava dvou pokojů (strop, podlaha, el. rozvody) v částce 51 700,- Kč
oprava střechy v částce 8 0,- Kč
Všechny budovy
revize, prohlídky a servis elektroinstalace, plyn. kotelny, plyn. spotřebiče, tlakové nádoby,
výtah, tělocvič. nářadí, komíny, hydranty, has. přístroje v částce 111 744,- Kč
SOŠ a SOU Lanškroun – přístavba modernizace odborných učeben
Cílem projektu je modernizovat
a zatraktivnit výuku ţáků ve studijních a učebních oborech vyučovaných školou. Zvýšit uplatnitelnost
absolventů školy na trhu práce.
Stávající budova školy na Sokolské
ulici projde rekonstrukcí, bude provedena přístavba a nástavba. V nově vzniklých prostorech budou vybudovány nové odborné učebny
a zázemí pro ţáky a učitele. Součástí venkovních úprav bude vybudování vnějšího výtahu pro bezbariérový přístup do budovy. V rámci
projektu je i dodávka vybavení odborných učeben a zajištění kvalitní
konektivity školy s internetem.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Investor:
Zhotovitel:
Zahájení prací:
Dokončení prací:
Staveniště bylo předáno
stavební firmě:
Celkové náklady:
Stavba:
Vybavení učeben:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 178 01 Šumperk
11/2017
12/2018
29.11. 2017
cca 51,5 mil. Kč
39,8 mil. Kč
11,7 mil. Kč
V upravované části budovy vznikne
šest kmenových učeben a deset odborných učeben. Kapacita budovy se
zvýší na 350 ţáků a 27 učitelů.
Výstavba je rozdělena do tří sekcí:
Sekce A – V přízemí vznikne odborná učebna CNC strojů a zázemí
pro sportovní halu. Ve 2. NP budou
tři odborné učebny (dvě jazykové
a jedna PC) dále odborné kabinety
a zázemí pro komunikační technologie.

Sekce B – Hlavní vchod se posune na
úroveň původní budovy. Vznikne
foyer pro krytý přístup do nové
učebny CNC strojů. V rozšířeném
půdorysu 2. NP vznikne nová dispozice šesti učeben se sociálním
zázemím ţáků a učitelů. V nástavbě
sekce B vznikne šest odborných učeben, sociální zázemí ţáků a učitelů
a dva odborné kabinety. Provede se
rekonstrukce schodiště mezi 1. NP
a 2. NP a výstavba nového do 3. NP.
Sekce C – Ve . NP vestavěné části v halové části stávající budovy bude provedena půdní
vestavba do stávajících částečně vyuţitých půdních prostor. Stávající PC učebna se přesune do
sekce A. Vznikne zde administrativní zázemí školy. Sborovna, kancelář ředitele, kancelář
zástupce ředitele, sekretariát a ekonomické oddělení školy se sociálním zázemím.
V rámci vybavení nových učeben se bude jednat o nábytek, prvky informačních technologií
(interaktivní tabule, PC, notesky apod.), přístroje a pomůcky pro výuku.

28
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Jedná se především o vybavení učeben: Chemie, Matematiky a fyziky, Laboratoře měření,
Strojírenství, Programování CNC strojů,Výpočetní techniky, Laboratoře mechatroniky,
Silnoproudu a Zabezpečovacích systémů.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Domov mládeţe ve školním roce 2017/2018
V letošním školním roce bylo do domova mládeţe přihlášeno 104 ţáků a ţákyň. Příjezdový první
den byl stanoven na 3. září 2017. Nastoupilo 11 chlapců a 93 dívek. Během školního roku se tento
stav mírně navýšil o 2 ţákyně a 1 ţáka, jenţ s kaţdodenním dojíţděním přicházeli o svůj volný
čas, který mohli vyuţít k přípravám na vyučování nebo ke svým zálibám a koníčkům.
Ubytovaní ţáci a ţákyně v domově mládeţe navštěvují naši střední odbornou školu a učiliště,
střední zemědělskou a veterinární školu a gymnázium. Vzhledem k různorodosti studijních oborů
se snaţíme ţáky a ţákyně rozdělit do výchovných skupin tak, aby nevznikly pouze kolektivy
místních škol. Vzájemné propojení všech ubytovaných ţáků a ţákyň přináší této mladé generaci
větší rozhled. Zajímají se a porovnávají své studijní zaměření, poznávají odlišné zájmy a snaţí se
vnímat i jiné názory na ţivot po ukončení studia.
Prostory našeho domova mají pro společná setkávání vhodné dvě velké a dvě malé kulturní
místnosti. Také areál domova se zelení nabízí v letních měsících posezení na lavičkách nebo na
trávníku.
Chod domova mládeţe v tomto roce zabezpečovali dva vychovatelé a dvě vychovatelky. Mezi prvořadé úkoly vychovatelů patřil rozvoj klíčových kompetencí a zajišťování podmínek pro studium, sledování prospěchu, chování a smysluplné vyuţívání volného času.
Důleţitým aspektem v oblasti vzdělávání bylo vytvoření kvalitního prostředí pro pravidelnou přípravu na vyučování. Pozitivním momentem pro vychovatele je včasná informace o prospěchu.
Můţe tak včas adekvátně reagovat na tuto situaci a zaměřit se převáţně na slabší ţáky. Vychovatelé se snaţili pomoci ţákům k lepším výsledkům kaţdodenní přípravou.
U prvních ročníků učíme ţáky osvojit si metodu, jak se správně učit a jejich prospěch je konzultován s rodiči a učiteli.
Jedním z důleţitých úkolů výchovy mimo vyučování je rozvíjení potřeby celoţivotního vzdělávání se zaměřením na orientaci člověka a jeho zdravý ţivotní styl. Pro vychovatele, který pracuje
s mládeţí v době mimo školní vyučování, je nejdůleţitější, aby dokázal vytvořit bezpečné a tvořivé ovzduší a pohodu, dbal na uspokojování individuálních potřeb, rozvoj zájmů a specifických
schopností. K tomu je nezbytné, aby měl pochopení a zájem o ţáka. Dokázat jej vhodně usměrňovat, podporovat jeho tvořivost a zájem o vzdělání.
Náš domov mládeţe, kromě činností souvisejících s reţimem dne, sebeobsluhy a přípravy na vyučování, dbá zároveň o hodnotné vyuţívání volného času. Vzhledem k různorodosti ţáků dle škol
respektujeme princip dobrovolnosti. Realizujeme tedy zájmovou činnost formou nabídky s uplatněním určité motivace. Nucení ţáků k činnostem, ke kterým nemají ţádný vztah, nepřináší dobré
výsledky. Proto jsme se hlavně snaţili o pestrost nabízených aktivit – od různých druhů ručních
prací se zaměřením na roční období, sportovní aktivity, včetně střelby ze vzduchovek, vycházky
na zajímavá místa lanškrounského okolí, návštěvy psího útulku, solné jeskyně, minigolfu, bowlingu aţ po nabídku krouţků mimo domov mládeţe. K nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám
lze zařadit společná bowlingová klání. Zato nejtěţší úkolem vychovatelů je nadchnout opět mládeţ ke sportovním aktivitám. Náš domov se nachází na okraji města a jeho součástí je víceúčelové
hřiště. Zde je moţné věnovat se atletickým disciplínám, hrát basketbal, volejbal, fotbal nebo si
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oddechově zahrát vybíjenou. Bohuţel, řada ţáků nemá o sport zájem. Abychom sportování přiblíţili i těm ţákům, kteří na základních školách zaháleli, máme sportovní středu. To znamená, ţe
kaţdý z ţáků si můţe přijít zasportovat dle svých moţností a schopností.
Osobní zájmy a záliby jsou v ţivotě člověka velmi důleţité v jeho náročných ţivotních situacích,
ţivotních neštěstích a ztrátách. Našim cílem je naučit ţáky rozumně hospodařit s volným časem,
uvědomit si svou ţivotní hodnotu a mít pestré a mnohostranné zájmy. Budou tak ve svém ţivotě
nejen přijímat podněty k aktivitě, ale budou i schopní vyvíjet úsilí k věnování se činnostem, které
přinášejí uspokojení jim samým i druhým. Všestrannost navíc poskytuje i příleţitosti k navazování nových vztahů mezi lidmi.
Doufám, ţe naše snaha o větší rozhled ţáků a zaujetí pro další aktivity byla pro většinu ţáků motivační a budou i nadále zvídaví, aby jejich další ţivot nebyl jen nudným stereotypem.
Bc. Jitka Drábková

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete,
budoucnost je vám lhostejná.
Erich Maria Remarque
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Přijímací řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 se konalo ve dnech od 12. 4. 2018 do 1. 8. 2018.
Ředitel školy jmenoval komisi pro přijímací řízení ve sloţení:
Předseda:
Ing. Jaroslav Novák
Členové:
Dagmar Jandová
Ing. Miroslav Martinec
Mgr. Vlasta Tomanová
Vlastimil Jureček
Přijímací zkoušky se nekonaly u tříletých učebních oborů. Přijímací komise stanovila kritéria pro
přijímání ţáků. Pro obory Mechanik elektrotechnik a Kosmetické sluţby se konaly státní
přijímací zkoušky dne 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018.
1.
Obor

připřihlájato
šeno

ZL

termín

další termíny

odvolá
ní

přij.
na
odv.

ZL z
odv.

ZL
cel.

přihlášeno

přijjato

ZL

ZL
cel.

Elektrotechnika

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mechanik
elektrotechnik

1

1



-

-

-

9

1

1

1

1

Nástrojař

40

40

24

-

-

-

24

1

1

-

-

Elektromechanik
pro zařízení
a přístroje

1

1

6

-

-

-

6

-

-

-

-

Kosmetické
sluţby

1



5

-

-

¨-

5





1

1

Kadeřník, kadeřnice

27

27

17

-

-

-

17





-

-

Knihař





5

-

-

-

5

1

1

1

1

Celkem

12

118

66

-

-

-

66







3
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Výsledky vzdělávání
Počty žáků v jednotlivých oborech na SOŠ a SOU Lanškroun
ve školním roce 2017/2018 ke dni 30. 9. 2017 v denním studiu
TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

P

CHLAPCI/DÍVKY

1. ME

Mgr. Jiřina Vaňková

11

10/1

2. ME

Mgr. Marcela Martincová

11

11/0

. ME

Mgr. Bc. Martina Stejskalová



/0

4. ME

Mgr. Gabriela Kubištová

12

12/0

1. NS

Mgr. Jiří Mann

24

22/2

2. NS

Mgr. Čestmír Nakládal

25

25/0

. NS

Ing. Vladimír Šilar

26

26/0

1. MZ

Mgr. Jana Janoušková

6

6/0

1. KM

Mgr. Jiřina Vaňková

22

0/22

2. KM

Mgr. Marcela Martincová

18

0/18

. KM

Mgr. Bc. Martina Stejskalová

11

0/11

1. KA

Mgr. R. Richterová Tučková

28

2/26

2. KA

Mgr. Gabriela Kubištová

15

1/14

2. KB

Mgr. Dana Minářová

20

0/20

. KA

Mgr. Markéta Záplatová

25

0/25

1. KN

Mgr. Jana Janoušková

1

2/11

2. KN

Mgr. Jana Podolánová

6

0/6

. KN

Mgr. Jana Podolánová

6

2/4

288

128/160

CELKEM

CELKEM
ŢÁKŮ

43

75
6
51

88

25

288

Zkrácené studium
1. ZX

Bc. Milan Lédl

1

/4

2. ZX

Bc. Milan Lédl



/0

1. ZN

Ing. Vladimír Šilar

1

1/0

2. ZN

Ing. Vladimír Šilar

1

1/0

24

20/4

CELKEM

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Přehled vyučovaných předmětů
A
Automatizace
Aj
Anglický jazyk
Čj
Český jazyk
Čt
Číslicová technika
Cad
Technická dokumentace CAD
D
Dějepis
Ek
Ekonomika
Em
Elektrické měření
En
Elektronika
Ep
Elektronické počítače SW
Ete
Elektrotechnologie
Etm
Elektrotechnické měření
Evv
Estetická a výtvarná výchova
Ev
Etická výchova
Evn
Etická výchova (nepovinný)
Ez
Elektrické zařízení
F
Fyzika
Hw
Elektronické počítače HW
Ch
Chemie
Ict
Informační a komunikační technologie
K
Konstrukce
kAj
Konverzace v Aj
kNj
Konverzace v Nj
Ko
Kosmetika
Ls
Literární seminář
Lsn
Literární seminář (nepovinný)
M
Matematika
Ma
Materiály
Mat
Materiály a technologie
Me
Mechanika
Mch
Mechatronika
Mcn
Matematické cvičení (nepovinný)
Mpt
Mikroprocesorová technika
Nj
Německý jazyk
On
Občanská nauka
Ok
Odborné kreslení
Ov
Odborný výcvik, praxe
Pom
Polygrafické materiály
Pp
Práce s počítačem a programování
Psy
Psychologie
Ps
Počítačové systémy
Psc
Počítačové systémy – cvičení
Pss
Psaní na stroji
Psv
Psychologie a společenská výchova

34
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Pcnc
Přs
Řs
Řsc
S
Sv
Sr
St
T
Td
Tv
Tk
Uds
Vpo
Vt
Ze
Zek
Zs
Zsv
Zdr
Zp

-

Programování CNC
Prvky řídicích systémů
Řídicí systémy
Řídicí systémy – cvičení
Strojnictví
Společenská výchova
Strojírenství
Strojírenská technologie
Technologie
Technická dokumentace
Tělesná výchova
Technické kreslení
Úvod do digitálního světa
Všeobecná polygrafie
Výpočetní technika
Základy elektrotechniky
Základy ekologie
Základy strojnictví
Základy společenských věd
Zdravověda
Základy polygrafie

Z velikých pořádků vznikají velké zmatky.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Studijní výsledky ve školním roce 2017/2018
Třída
Třídní učitel
Počet ţáků

1. ME
Vj
11

2. ME
Mm
12

3. ME
St


4. ME
Ku
12

1. NS
M
24

2. NS
Na
25

3. NS
Šl
24

1
10

0
12

0


0
12

1
2

0
25

0
24

628
8
,1
15,5
0,
4,8

81
0
11,1
,8
88,
0,2

440
173
7,59
8,
2,41
1,1

420
0
10,2
8,6
8,8
1,4

2175
179
15,1
15,1
84,
84,

188
0
,6
6,
0,4
,1

61
5
7,2
10,37
2,08
8,6

0
11
0

0
11
1

0
5
4

0



1
16
7

1
20
4

1
16
7

Neklasifikováno
Celkový průměr
Nejlepší průměr
Nejhorší průměr
Pochvaly

0
2,487
2,00
2,

0
2,760
1,73
,14

0
,12
2,27
4,25

0
2,641
1,67
3,47

0
2,756
1,4
3,79

0
2,65
1,20
,8

0
2,479
1,6
,6

Ředitele školy
Třídního učitele
Chování

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Důtky
Ředitele školy

11
0
0

12
0
0

8
0
1

12
0
0

2
0
1

25
0
0

24
0
0

0

0

1

0

0

0

0

Třídního učitele

1

0

0



0

0

Dívek
Chlapců
Absence
Celkem hodin
Neomluvené
hodiny
% absence TV
% absence OV
% docházky TV
% docházky OV
Klasifikace
Prospělo s vyz.
vyznam
Prospělo
Neprospělo

Na – Mgr. Čestmír Nakládal
Mm – Mgr. Marcela Martincová
Šl – Ing. Vladimír Šilar
Zm – Mgr. Markéta Záplatová
Md – Mgr. Dana Minářová
Vj – Mgr. Jiřina Vaňková
Jj – Mgr. Jana Janoušková

36

1
Ri –
Ru –
St –
Pj –
Ku –
Le –
M–

Mgr. Pavel Richter
Mgr. Renata Richterová Tučková
Mgr. Martina Stejskalová
Mgr. Jana Podolánová
Mgr. Gabriela Kubištová
Bc. Milan Lédl
Mgr. Jiří Mann
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Třída
Třídní učitel
Počet ţáků

2. ZN
Šl
1
0
1

1. ZX
Le
11

2. ZX
Le
7

1. MZ
Jj
6

1. KM
Vj
24

2. KM
Mm
16

4. KM
St
11

4
7

0
7

0
6

24
0

16
0

11
0

0
0
0
0
100
100

58
0
37,2
18,1
62,8
81,

20
0
1,42
0
8,58
100

702
4
17,3
,0
82,7
97,0

2265
114
15,
14,7
84,7
85,

182
22
1,
1,0
86,1
87,0

0
0
11,0
18,
8,0
81,1

1
0
0
0
1,25
1,25
1,25

4
6
1

2
5
0

0
4
2

0
21


0
11
5

0
11
0

0
2,0
1,2
4,57

0
1,82
1,8
2,25

0
2,824
1,81
,88

0
2,548
1,67
,4

0
,005
2,42
4,00

0
2,52
1,54
,0

Ředitele školy
Třídního učitele
Chování

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Důtky
Ředitele školy
Třídního učitele

1
0
0

11
0
0

7
0
0

6
0
0

21
2
1

16
0
0

12

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

Dívek
Chlapců
Absence
Celkem hodin
Neomluvené
hodiny
% absence TV
% absence OV
% docházky TV
% docházky OV
Klasifikace
Prospělo s vyzn.
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Celkový prům.
prospěch
Nejlepší průměr
Nejhorší průměr
Pochvaly
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Třída
Třídní učitel
Počet ţáků

3. KA
Zm
2

12
1

2. KB
Md
16
16
0

2. KN
Pj
5

3. KN
Pj
6

2
0

1. KN
Jj
1
12
1

5
0

4
2

2794
2
17,2
16,4
82,8
8,6

5
67
1,2
1,2
86,8
86,8

1517
6
16,2
16,2
83,77
83,77

156
37
1,5
1,
86,5
86,7

1010
76
11,
14,0
88,7
86,0

502
1
17,99
14,5
82,1
85,05

646
5
1,12
22,4
80,88
77,66

Prospělo s vyzn.
Prospělo
Neprospělo

0
1
5

0

4

0
1
4

0
5
1

0
2,88
1,8
4,0

2
7
4
0
2,541
1,14
4,5

0
5
0

0
2,48
1,67
,67

0
12
4
0
2,570
1,80
4,00

Neklasifikováno
Celkový prům.
prospěch
Nejlepší průměr
Nejhorší průměr

0
2,792
1,62
4,18

0
2,65
1,62
3,17

0
2,08
1,82
3,70

Ředitele školy
Třídního učitele
Chování

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

1
0

0
0

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň

2
0
1

10
1
2

16
0
0

21
1
1


4
0

5
0
0

6
0
0

Důtky
Ředitele školy
Třídního učitele

1
0

1
0

0
0

1
7




0
0

0
1

Dívek
Chlapců
Absence
Celkem hodin
Neomluvené
hodiny
% absence TV
% absence OV
% docházky TV
% docházkv OV

1. KA
Ru
24

2. KA
Ku/Zm
1

22
2

Klasifikace

Pochvaly

38
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky - školní rok 2016/2017 – řádný termín
Třída: 4. KM
Termíny maturitních zkoušek:
ústní zkouška
písemné zkoušky společné částí MZ
praktické zkoušky
k maturitní zkoušce přistoupily: 4 žákyně
nedostavila se:
1 žákyně
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

12. 9. 2017
4. . – 8. 9. 2017
11. 9. 2017

Mgr. Leona Hoffmanová – SPŠ chemická Pardubice
Mgr. Marcela Martincová
Mgr. Jiřina Vaňková

Výsledky maturitní zkoušky:
prospěla:
1 žákyně
neprospěly
 žákyně
Třída: 4. ME
Termíny maturitních zkoušek:
ústní zkouška
písemné zkoušky společné částí MZ
praktické zkoušky
k maturitní zkoušce přistoupil: 1 žák
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

12. 9. 2017
4. . – 8. 9. 2017
11. . 2017

Mgr. Leona Hoffmanová – SPŠ chemická Pardubice
Mgr. Marcela Martincová
Mgr. Jiřina Vaňková

Výsledky maturitní zkoušky:
prospěl
1 žák

Opravné maturitní zkoušky - školní rok 2016/2017 – 1. termín
Třída: 4. KM
Termíny opravných maturitních zkoušek:
ústní zkouška
písemné zkoušky společné částí MZ
praktické zkoušky

12. 9. 2017
4. . – 8. 9. 2017
11. 9. 2017

k maturitní zkoušce přistoupilo: 7 žákyň
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Střední odborná
škola a445,
Střední
učiliště Lanškroun
Kollárova
563 odborné
01 Lanškroun
Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

Mgr. Leona Hoffmanová – SPŠ chemická Pardubice
Mgr. Marcela Martincová
Mgr. Jiřina Vaňková

Výsledky maturitní zkoušky:
prospěly:
neprospěly:

3 ţákyně
4 ţákyně

Opravné maturitní zkoušky - školní rok 2016/2017 – 2. termín
Třída: 4. KM
Termíny opravných maturitních zkoušek:
ústní zkouška
písemné zkoušky společné částí MZ
praktické zkoušky

12. 9. 2017
4. . – 8. 9. 2017
11. . 2017

k maturitní zkoušce přistoupila: 1 ţákyně
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

Mgr. Leona Hoffmanová – SPŠ chemická Pardubice
Mgr. Marcela Martincová
Mgr. Jiřina Vaňková

Výsledky maturitní zkoušky:
neprospěla

1 ţákyně

Maturitní zkoušky – školní rok 2017/2018
Třída: 4. ME
Termíny maturitních zkoušek:
písemné zkoušky společní části MZ
(jednotné zkušební téma)
praktické zkoušky
ústní zkouška
počet ţáků ve třídě:
12 ţáků
k maturitní zkoušce přistoupilo:
 ţáků
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

40

2. 5. – 15. 5. 2018
10. 5. – 11. 5. 2018
2. 5. – 24. 5. 2018

Ing. Petr Kynčl – ISŠ Nová Paka
Ing. Jaroslav Novák
Mgr. Hana Sýkorová

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
Výsledky maturitní zkoušky:
prospělo
neprospěli

5 žáků
4 žáci

Třída: 4. KM
opravné maturitní zkoušky za školní rok 2016/2017 – 1. a 2. termín
k maturitní zkoušce přistoupilo:
7 žákyň
omluveny:
2 žákyně
Výsledky maturitní zkoušky:
prospěly
neprospěly

2 žákyně
 žákyně

Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zištného
úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš celý vzdělávací systém tímto zlem strádá.
Albert Einstein

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Závěrečné zkoušky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Střední odborná
škola a445,
Střední
učiliště Lanškroun
Kollárova
563odborné
01 Lanškroun
Kollárova 445, 563 01 Lanškroun

Závěrečné zkoušky - školní rok 2016/2017 – řádný termín
Třída
3 . KA
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
závěrečnou zkoušku konali:  ţákyně
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička
Mgr. Vlasta Tomanová
Mgr. Renata Richterová Tučková

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěly
neprospěla
Třída
3. NS
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
závěrečnou zkoušku konali
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
Odborník z praxe:

Třída
3 . MZ
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
závěrečnou zkoušku konali

42

2 ţákyně
1 ţákyně

3 ţáci

4. . 2017
5. – 6. 9. 2017
7. 9. 2017

Ing. Josef Hájek – SOU a U Svitavy
Vlastimil Jureček
Mgr. Jiřina Vaňková
Luboš Vávra

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěli
neprospěl

Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:

4. 9. 2017
5. – 6. 9. 2017
8. 9. 2017

2 ţáci
1 ţák

4 ţáci

4. 9. 2017
5. – 6. 9. 2017
7. 9. 2017

Ing. Jiří Huráň – SPŠE a VOŠ Pardubice
Ing. Miroslav Martinec
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
Třídní učitel:

Mgr. Jana Janoušková

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěli
neprospěl

 ţáci
1 ţák

Opravné závěrečné zkoušky - školní rok 2016/2017 – 2. termín
Třída
3 . KA
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
4. 9. 2017
praktická zkouška
5. – 6. . 2017
ústní zkouška
8. . 2017
opravnou závěrečnou zkoušku konalo 6 ţákyň
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička
Mgr. Vlasta Tomanová
Mgr. Renata Richterová Tučková

Výsledky opravné závěrečné zkoušky:
prospělo
neprospěla

5 ţákyň
1 ţákyně

Třída
3. NS
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
opravnou zkoušku konali
2 ţáci
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
Odborník z praxe:

4. 9. 2017
5. – 6. 9. 2017
7. 9. 2017

Ing. Josef Hájek – SOU a U Svitavy
Vlastimil Jureček
Mgr. Jiřina Vaňková
Luboš Vávra

Výsledky opravné závěrečné zkoušky:
neprospěli

2 ţáci

Třída
3 . KA
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
praktická zkouška
opravnou zkoušku konaly

11. 12. 2017
2 ţákyně

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička
Mgr. Vlasta Tomanová
Mgr. Renata Richterová Tučková

Výsledky opravné zkoušky:
prospěly

2 ţákyně

Třída
3. NS
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
opravnou zkoušku konali:
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

11. 12. 2017
2 ţáci

Ing. Josef Hájek – SOU a U Svitavy
Vlastimil Jureček
Mgr. Jiřina Vaňková

Výsledky opravné závěrečné zkoušky:
prospěl

1 ţák

Třída
3 . MZ
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
opravnou zkoušku konal:
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

11. 12. 2017
1 ţák

Ing. Jiří Huráň – SPŠE a VOš Pardubice
Ing. Miroslav Martinec
Mgr. Jana Vaňková

Výsledky opravné závěrečné zkoušky:
neprospěl

1 ţák

Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své.
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Závěrečné zkoušky – školní rok 2017/2018
Třída:
3. NS
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
počet ţáků ve třídě
k závěrečné zkoušce přistoupilo
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
Odborník z praxe:

24 ţáků
17 ţáků

1. 6. 2018
4. 6. – 5. 6. 2018
11. 6. – 12. 6. 2018

Ing. Josef Hájek - SOU a U Svitavy
Vlastimil Jureček
Ing. Vladimír Šilar
Luboš Vávra

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěli s vyznamenáním
4 ţáci
Filip Dvořák, Martin Chládek, Yurii Oros,
David Resler
prospělo
neprospěl

12 ţáků
1 ţák

Třída:
2. ZX
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
počet ţáků ve třídě:
k závěrečné zkoušce přistoupilo:
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
Odborník z praxe:

1. 6. 2018
4. 6. – 5. 6. 2018
1. 6. 2018
7 ţáků
7 ţáků

Ing. Jiři Huráň – SPŠE a VOŠ Pardubice
Ing. Miroslav Martinec
Bc. Milan Lédl
Vladimír Minář

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěli s vyznamenáním
prospělo

2 ţáci
5 ţáci

Jiří Andrýsek, Miroslav Bárta

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Třída: 3. KA
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
1. 6. 2018
praktická zkouška
4. 6. – 6. 6. 2018
ústní zkouška
14. 6. – 15. 6. 2018
počet ţáků ve třídě:
2 ţákyň
k závěrečné zkoušce přistoupilo 18 ţákyň
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
Odborník z praxe:

Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička
Mgr. Vlasta Tomanová
Mgr. Markéta Záplatová
Lucie Cabrnochová

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěla s vyznamenáním
 ţákyně
Karolína Dobešová, Markéta Dudychová,
Šárka Krátká
prospělo
13 ţákyň
neprospěla
1 ţákyně

Třída: 3. KN
Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
praktická zkouška
ústní zkouška
počet ţáků ve třídě:
k závěrečné zkoušce přistoupilo:
Zkušební komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
Odborník z praxe:

6 ţáků
5 ţáků

Mgr. Eva Lebedová – Odborné učiliště a Praktická škola Brno
Mgr. Vlasta Tomanová
Mgr. Jana Podolánová
Jiří Kulhánek

Výsledky závěrečné zkoušky:
prospěli
neprospěl

46

1. 6. 2018
4. 6. – 5. 6. 2018
18. 6. 2018

4 ţáci
1 ţák
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Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o prevenci ve školním roce 2017/2018
Ţáci se aktivně a úspěšně účastnili soutěţí ve svých oborech, jako například Kalibr Cup, Amavet
a zapojovali se do středoškolské odborné činnosti. Pomáhali s organizací sportovního dne pro ţáky speciální školy a účastnili se okrskových kol středoškolských soutěţí ve fotbale a florbale.
První a druhé ročníky v zimě absolvovaly týdenní lyţařsko-adaptační kurz v Jánských lázních. Na
jaře pak proběhly sportovně a turisticky zaměřené dny pohybu.
Ţáci měli nadále moţnost podílet se na správě školy prostřednictvím ţákovské rady a třídnických
hodin, vyuţívali také hodin konzultačních. Ţáci ubytovaní na domově mládeţe se zapojovali do
zájmové činnosti a zároveň mohli vyuţít nabídky sportovních i dalších aktivit jiných organizací,
či klubů působících ve městě Lanškrouně.
Rodiče byli pravidelně informováni o výsledcích a působení svých dětí na škole prostřednictvím
rodičovských schůzek a průběţně mohli najít informace o prospěchu na internetu, či vyuţít konzultačních hodin. Dále se mohli aktivně se zapojit do činnosti SRPDŠ. V případě naléhavých záleţitostí byli kontaktováni třídními učiteli a vše bylo bezodkladně řešeno ve vzájemné spolupráci.
Metodik prevence absolvoval setkání metodiků prevence ze škol Pardubického kraje v Bělči nad
Orlicí, v jehoţ průběhu absolvoval školení o právním rámci činnosti metodiků prevence a kazuistikám vybraných případů. Dále se účastnil odborné konference na téma Bezpečné klima ve
školách Pardubického kraje v Pardubicích. V rámci kaţdodenních povinností se ve spolupráci
s třídními učiteli a domovem mládeţe věnoval řešení aktuálních případů rizikového chování ţáků.
Ţákům byla také k dispozici školní psycholoţka. V prvním pololetí metodik prevence měsíčně
vyhodnocoval absenci v jednotlivých třídách. Na základě tohoto vyhodnocování lze konstatovat,
ţe ţáci s nejvyšší absencí ukončují studium v průběhu školního roku, nebo nejsou schopni úspěšně absolvovat daný ročník a opakují.
Celkově hodnotím prevenci rizikového chování na naší škole jako dobrou. Zlepšení by bylo ţádoucí v oblasti docházky do školy, kde zejména ţákyně oboru kadeřnic a kosmetiček vykazují
vysokou absenci, která má neblahý dopad na jejich studijní výsledky.
Mgr. Jiří Mann
metodik prevence rizikového chování
Výzkum patologického vztahu k počítačovým hrám a online realitě
Dne 18. dubna 2018 se naše Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun zapojila
do výzkumu v oblasti rizikového chování, za něţ lze povaţovat patologický vztah k počítačovým
hrám a online realitě. Výzkumný tým z katedry psychologie filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci se snaţí identifikovat ty osobnostní rysy, které by charakterizovaly
rizikového jedince.
Cílovou populací výzkumu jsou dospívající ve věku 11 aţ 19 let, protoţe adolescence je důleţitou
etapou v ţivotě kaţdého člověka. A jelikoţ výzkum klade důraz na reprezentativnost a kvalitu,
jsou realizovány celorepublikové výzkumné projekty formou práce face to face, do kterých se zapojili v rámci dotazníkového šetření i naši ţáci.
Mgr. Jiří Mann
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

46

47

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ČÍSLO

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
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Bc. Jitka Drábková
Mgr. Pavel Richter
Ing. Jaroslav Novák
Luděk Skalický
Mgr. Vlasta Tomanová
Dana Faltejsková
Gabriela Gáborová
Ing. Miroslav Martinec
Ing. Jaroslav Novák
Bc. Markéta Záplatová
Petra Vaňousová
Mgr.R.Richterová Tučk.
Bc. Milan Lédl
Mgr. Eva Dadáková
Ing. Jaroslav Novák
Mgr. Bc. M. Stejskalová
Mgr. Markéta Záplatová
Ing. Jaroslav Novák
Bc. Milan Lédl
Josef Němec
Mgr. Hynek Otava
Bc. Jindřich Král
Bc. A. Suchomelová
Radka Navrátilová
Petra Vaňousová
Mgr. Jiří Mann
Bc. Milan Lédl
Ing. Jaroslav Novák
Ing. Mgr. M. Divišová
Vladimír Mazák
Ing. Jaroslav Novák
Mgr. Jiří Mann
Luděk Skalický
Vlastimil Jureček
Bc. Jindřich Král
Mgr. Bc. M. Stejskalová
Bc. Milan Lédl
Bc. Jindřich Král
Mgr. Markéta Záplatová
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DATUM
AKCE
29.8.21017
5.9.2017
11.-17.9.2017
18.-19.9.2017
21.-24.9.2017
21.-24.9.2017
21.-24.9.2017
19.9.2017
19.9.2017
3.10.2017
3.10.2017
3.10.2017
4.10.2017
5.10.2017
.-5.10.2017
12.10.2017
12.10.2018
16.-17.10.17
20.-21.10.17
20.-21.10.17
20.-21.10.17
19.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
8.-9.11.2017
14.11.2017
28.11.2016
16.11.2017
16.11.2017
20.-21.11.17
21.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
7.12.2017
11.12.2017
4.1.2018
11.1.2018

POČ.H/D
6h
4h
7 dnů
12 h
D
D
D
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
16 h
6h
6h
16 h
D
D
D
6h
6h
6h
6h
12 h
6h
6h
6h
6h
12 h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

NÁZEV VZDĚL.
AKCE
Seminář
Porada ASŠK
Odborná stáţ
Seminář
Seminář SČK
Seminář SČK
Seminář SČK
Seminář
Seminář
Seminář Framesi
Seminář Framesi
Seminář Framesi
Jednání SOD
Unie kosmetiček
Seminář ASPŠ
Exkurze
Exkurze
Porada ředitelů SŠ
Odborná stáţ
Odborná stáţ
Odborná stáţ
Setk. uč. automat.
Seminář - účesy
Seminář - účesy
Seminář - účesy
Setk. met. preven.
Jednání AKAKOS
Jednání AKAKOS
Exkurze HaS
Exkurze HaS
KAP - PK
Konference
Sem. GDPR
Sem. GDPR
Setkání učitelů
Exkurze
Interreg II
Seminář
Seminář k ZZ
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MÍSTO
Pardubice
Ústí n.Orlicí
Slovinsko
Pardubice
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Hr. Králové
Hr. Králové
Hr. Králové
Hr. Králové
Praha
Špindl. Mlýn
Praha
Praha
Seč
Wroclaw
Wroclaw
Wroclaw
Praha
Brno
Brno
Brno
Běleč n. Orl.
Brno
Brno
Dolní Čermná
Dolní Čermná
Litomyšl
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Vyškov
Praha
Pardubice
Praha
Praha
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40
41
42
4
44
45
46
47
48
4
50
51
52
5
54
55
56
57
58
5
60
61
62
6
64
65
66
67
68
6
70
71
72
73
74
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Bc. Milan Lédl
10.1.2018
6h
Jednání SOD
Ing. Jaroslav Novák
15.1.2018
6h
Seminář GDPR
Mgr. Jiří Mann
17.1.2018
6h
Seminář pro ŠMK
Solidworks
Ing. Mgr. M. Divišová
1.2.2018
6h
Odborná stáţ
Bc. Milan Lédl
17.-18.2.2018
12 h
Odborná stáţ
Josef Němec
17.-18.2.2018
12 h
Bc.A.Suchomelová
21.2.2018
6h
Sem. Goldwell
Radka Navrátilová
21.2.2018
6h
Sem. Goldwell
Bc. Petra Vaňousová
21.2.2018
6h
Sem. Goldwell
Jednání AKAKOS
Ing. Jaroslav Novák
26.2.2018
8h
Jednání AKAKOS
Bc. Milan Lédl
26.2.2018
8h
Mgr. Hana Sýkorová
28.2.2018
6h
Sem hodnotitelů
Ing. Jaroslav Novák
28.2.2018
6h
Porada ředitelů
Ing. Jaroslav Novák
6..2018
6h
Porada ředitelů
Mgr. Hynek Otava
15..2018
6h
Seminář OEZ
Bc. Milan Lédl
25..2018
6h
Veletrh Ampér
Josef Němec
20..2018
6h
Veletrh Ampér
Jan Minář
20..2018
6h
Veletrh Ampér
Mgr. Hynek Otava
20..2018
6h
Veletrh Ampér
Ing. Jaroslav Novák
27.-28..2018
12 h
Exkurze
Vlastimil Jureček
27.-28..2018
12 h
Exkurze
Mgr. Vlasta Tomanová
24.4.2018
6h
Sem.NUOV- RVP
Bc. Milan Lédl
14.5.2018
6h
Odborná stáţ
Bc. Petra Vaňousová
14.5.2018
6h
Odborná stáţ
Bc. Milan Lédl
16.5.2018
6h
Seminář MŠMT
Radka Navrátilová
28.5.2018
6h
Školení Goldwell
Bc. Petra Vaňousová
28.5.2018
6h
Školení Goldwell
Mgr. Markéta Záplatová
28.5.2018
6h
Školení Goldwell
Mgr.R.Richterová Tučk.
28.5.2018
6h
Školení Goldwell
Mgr. Jiří Mann
7.6.2018
6h
Exkurze-CZ Loko
Ing. Miroslav Martinec
11.6.2018
6h
Financování SŠ
Vlastimil Jureček
18.-1.6.2018
2D
Exkurze
Seminář SČK
Dana Faltejsková
21.-24.6.2018
D
Mgr. Vlasta Tomanová
21.-24.6.2018
D
Seminář SČK
Bc. Jitka Drábková
27.6.2018
6h
Zasedání DM

Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.
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Praha
Česká Třeb.
Pardubice
Praha
Praha
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Letohrad
Brno
Brno
Brno
Brno
Skalica
Skalica
Praha
Dzierzoniow
Dzierzoniow
Praha
Hr. Králové
Hr. Králové
Hr. Králové
Hr. Králové
Č. Třebová
Pardubice
Herzogenaur.
Jihlava
Jihlava
Pardubice

Dalajláma
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Mezinárodní knihařský seminář v Kyjově
Dne 21. . - 24. . 2017 proběhl XXI. Mezinárodní knihařský seminář v Kyjově - Skalce u Jeţova. Součástí semináře byla XIV. členská výstava kniţních vazeb. V rámci slavnostní vernisáţe
byl vyhodnocen i 3. ročník Studentské soutěţe vazby jedné knihy, které se zúčastnila i naše škola.
Ubytování, stravování i přednášky jsme měli v prostorách areálu Sklepa Skalák. Uţ ve čtvrtek
21. 9. proběhla první přednáška pana PhDr. Ila Šedy, vedoucího knihovny Západočeského muzea
v Plzni - „Soutěţ kniţních vazeb v roce 1925“
V pátek 22. 9. jsme absolvovali přednášky:
Vladimíra Kubíčková – členka rady SČK- Pasparty s dutou fazetou včetně zasklívání
Karel Křenek z Knihovny Národního muzea - Konzervační kniţní vazba
Lucie Rohanová z Archivu výtvarného umění- Autorská kniha jako kniha
Společně jsme odjeli autobusem na
vernisáţ do Vlastivědného muzea v Kyjově. Na vernisáţi byla oceněna i naše
ţačka, Hedvika Matyášová z . KN
a získala čestné uznání za originalitu.
Diplom, čestné uznání a věcný dar ji
předal osobně Mgr. Marek Staša společně se zástupcem firmy OPUS.
V sobotu 23. 9. byl zahájen prodej knihařských potřeb a další přednášky:
Mgr. Marek Staša – Sestavované pouzdro na knihu včetně potahování
Mgr. Jan Hybner – Tradiční tisk z dřevěných desek a čínská kniţní vazba
MgA. Ivan Kopáčik – akademický pracovník Univerzity Pardubice - Historie a vývoj
kniţní vazby
Doc. PhDr. Eliška Čabalová – vedoucí obalový a kniţní design na Fakultě umění
Ostravské univerzity- Uţití písma na kniţní vazbě
Všechny přednášky byly pro nás velkým přínosem. I kdyţ některé výrobky děláme stejně, našli se
tam dobré vychytávky, které nám usnadní práci, pracovní triky s důrazem na jednoduchost,
přesnost a také vyuţití materiálů, který bychom vůbec nepouţili.
Dana Faltejsková
Kosmetický kongres Unie kosmetiček 2017
Ve čtvrtek 5. 10. 2017 jsem navštívila kosmetický kongres v Praze. V rámci tohoto kosmetického
kongresu jsem si prohlédla novinky a přístroje a seznámila se s kosmetickými výrobky všech
vystavovaných značek. Shlédla jsem podzimní trendy v líčení z Londýna 2017. Letošním trendem
jsou matné zemité stíny, precizně zvýrazněné obočí a matné rty výraznějších odstínů červené.
Dále následovaly odborné přednášky týkající se anti-age (omlazující) ošetření za pomoci kosmetických přístrojů. Na kongresu mne zaujaly peelingové programy, které působí radikálně na
pigmentové skvrny, vrásky a akné. Jedná se o totální obnovu pleti během několika málo dní.
Přednášky byly zaměřeny také na zdravou stravu a na novinky v estetické medicíně.
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Kongres byl pro mě i pro školu přínosem, jelikoţ jsem navázala nové kontakty s kosmetickými
firmami, které nás proškolí na své produkty, postupy ošetření a líčení.
Mgr. Eva Dadáková
Mezinárodní knihařský seminář v Jihlavě
Ve dnech 21. 6. - 24. 6. 2018 proběhl XXII. Mezinárodní knihařský seminář v Jihlavě v Hotelu
Gustava Mahlera, kde jsme měli nejen ubytování a stravování, ale i veškeré přednášky, vernisáţ
výstavy kniţní vazby i prodej knihařských potřeb a materiálů.
Uţ ve čtvrtek 21. 6. večer proběhla první přednáška pana PhDr. Vlastimila Svěráka – Poklady
jihlavského archivu. V pátek ráno byl zahájen prodej knihařských materiálů a pomůcek od firmy
OPUS, VOSS Ţádovice, knihařská kůţe
ze Solnice, ukázky výrobků z firmy
EMBA z Pasek nad Jizerou. Paní Marie
Benešová nám předvedla odlitky z pryskyřice jako prvky kniţní vazby, které
jsme si mohli sami vyzkoušet. Pak
následovala přednáška spolu s ukázkami škrobových papírů ve stylu moravských sester od Michaela Burke z Kalifornie, kde vystudoval knihařství a nyní
přednáší na konferencích a na dalších
knihařských školách (USA, Austrálie,
Nový Zéland, Itálie). Velmi zajímavá
byla přednáška, která se zabývala
problematikou restaurování a metodami
a zásahy na poškozených knihách Ivana Kopáčika. Po výroční schůzi následovala vernisáţ XV.
členské výstavy kniţních vazeb. V rámci slavnostní vernisáţe byla vyhodnocena i studentská
soutěţ - celopapírové vazby, které se zúčastnila i naše škola. Při té příleţitosti byla oceněna naše
uţ bývalá ţačka Hedvika Matyášová a získala čestné uznání, diplom a věcný dar, které jí osobně
předám. V sobotu předvedl Dominic Riley praktický výklad o anglické knihovní vazbě - Library
Style Binding. Musím říct, ţe tato vazba mě zaujala a určitě ji vyzkouším. Po něm následovala
Lucia Ulbriková se zušlechťováním papírů na historické kniţní vazbě. Podívali jsme se, jak se
odstraňují samolepící opravné pásky na archivních knihách. Dana Hřebecká a Jitka Neoralová
z Národní knihovny nás nechaly si všechno vyzkoušet. Na poslední přenášce jsme se vyzkoušeli
podlepovat mapy a plány a vázat dětskou skládačku.
Všechny přednášky byly pro nás velkým přínosem. Některé výrobky děláme stejně, jako mapy
i skládanky, ale i tam se našly dobré vychytávky, které nám usnadní práci. Při zušlechťování škrobových papírů jsme získali dobré tipy, jak dělat krásné vzory, a nemluvím ani o skvělé anglické
vazbě.
Dana Faltejsková
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Prezentace školy na veřejnosti
Zkrácené kombinované studium
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 24 dospělých zkrácené kombinované studium v oborech Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Nástrojař.
Dny otevřených dveří
Ve školním roce 2017/2018 škola připravila několik dnů otevřených dveří: v pátek 20. října a 24.
listopadu 2017 od 14 do 17 hodin a v sobotu dne 25. listopadu a 13. ledna 2018 od 9 do 12 hodin.
Burzy škol

Líčení pro květinovou show

52

Zájem o technické obory je nutné podchycovat jiţ u ţáků
navštěvujících základní školu. V září a říjnu jsme
prezentovali naši školu na burzách škol v Litomyšli,
Rychnově nad Kněţnou, České Třebové, Jevíčku, ve
Svitavách a v Pardubicích. Zástupci školy seznámili
zájemce o studium s vyučovanými obory a s moţností
stipendia. Jsme moc rádi, ţe
noví zájemci měli o naši
školu velký zájem. Ţáci základních škol si vybírali se
široké nabídky naší školy
a vyuţívali nabízené kosmetické sluţby.
Mgr. Eva Dadáková

Dne 21. 9. 2017 ţákyně naší školy obor Kadeřnice
a Kosmetické sluţby česaly a líčily modelky - ţákyně
Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli.
Modelky jste mohli vidět na květinové show, která se
koná v Klášterních zahradách v Litomyšli od 16 h.
Letošní téma je: "Marie Terezie". Dále byla k vidění
květinová aranţmá, jak klasická, tak i pro nevěsty.
Poděkování patří ţákyním ze sluţbových oborů tříd
2. KM, 3. KM a 3. KA, které velmi dobře reprezentovaly.
Mgr. Eva Švecová
Bc. PetraVaňousová
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Mladý talent Pardubického kraje 2017
V pondělí 4. 12. 2017 proběhlo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích udělování
cen Mladý talent Pardubického kraje. Tento program podpory nadaných ţáků vyhlašuje odbor
školství Krajského úřadu jiţ několik let. Návrh na ocenění předkládá škola a získávají ho ţáci
základních a středních škol, kteří dosáhli vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních
soutěţích, pracovali na úspěšných projektech nebo dosáhli výrazných úspěchů v některém z oborů. V letošním ročníku si ocenění odneslo celkem 12 ţáků a studentů z různých škol Pardubického kraje.
Mezi oceněnými byla i naše ţákyně 3. ročníku
oboru Kadeřník Markéta Dudychová. Ocenění jí
bylo uděleno za soutěţní výsledky v různých
soutěţích. Získala 1. místo v kategorii body-art
v soutěţi Kalibr Cup Lanškroun 2016, 2. místo
v kategorii body-art na juniorském mistrovství
ČR World of Beauty & Spa Praha 2016,
1. místo v kategorii body-art v soutěţi Kalibr
Cup Lanškroun 2017, 3. místo v kategorii
dámská účesová tvorba v soutěţi Harmonie
2017. Získala také ocenění mimo soutěţ v kategorii Global New Talent Colorist v soutěţi Color Zoom Challence 2017.
Markétě gratulujeme k získanému ocenění a přejeme jí, aby svůj talent dále rozvíjela a získávala
další ocenění, a tím reprezentovala nejen sebe, ale i svoji školu. Poděkování patří i učitelce Petře
Vaňousové a Evě Dadákové, které ji profesně vedou.
Mgr. Vlasta Tomanová
Mikuláš ve školce Na Výsluní

S příjemným zimním obdobím nás
čeká kromě příprav na Vánoce i jedna
další milá povinnost, při které by se
měly odměnit nebo potrestat děti
podle toho, jak se celý rok chovaly.
Jako kaţdý rok, 5. prosince, jde Mikuláš s čertem a andělem do mateřské školky Na Výsluní, do tříd Ţabek, Berušek a Koťat a nese košík
plný dobrot, ale i pro zlobivce nějaký
ten brambor a uhlí. Letos děti byly
hodné i paní učitelky je moc chválily,
takţe děti podávaly čertovi ruku za to,
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že se polepší, jen symbolicky. Chválily je za to, že pomáhají menším dětem, že si uklízí hračky,
krásně malují, cvičí a tančí.
I my jsme byli odměněni od dětí a to nejen písničkou, básničkou, ale i čertovským tanečkem
a krásnými obrázky, kde převládal čert s andělem.
Mikuláš – D. Faltejsková
anděl – V. Michalková
čert – Š. Prošková

Soutěž TECHNOhrátky: trochu jinak, ale úspěšně
Během října a listopadu 2017 přijala naše škola opět pozvání k účasti v Technohrátkách. Soutěž
běžně zaměřená na odbornou prezentaci tentokrát "k radosti češtinářů" měla jednoznačné zadání:
Kouzlo mého oboru, tedy vnitřní výpověď maturanta či učně zpracovaná slovem, znalostí,
osobním kouzlem, invencí ...
Našlo se několik umělecky obratných elektrikářů, kadeřnic, kosmetiček a nestačili jsme se divit.
V pondělí 27. 11. 2017 následovalo pozvání na zámek v Pardubicích k vyhlášení výsledků.
Ve středu 6. 11. 2017 jsme prožívali mokrou
a mlhavou cestu, v zahradách zámku nás
přivítali pestrobarevní pávi toužící po
svačině našeho studenta.
Slavnostní odpoledne proběhlo v prostředí
renesančního reprezentačního sálu za účasti
tří výborných dam-konzervatoristek, dokázaly skvělým výběrem písní zahraných klasickými nástroji vyloudit slzu v oku.
Byla to akce krásná, důstojná a skvěle moderovaná. Slova se ujali - pan Vladimír Zemánek, manažer projektu, a paní Michaela
Kratochvílová. Vyjadřovali se ke smyslu
celé soutěže, obšírně ji představovali, vyhlašovali vítěze v jednotlivých kategoriích. Přítomni byli také radní Pardubického kraje pan Bohumil
Bernášek a pan Václav Kroutil.
Čekali jsme dlouho, studenti poposedávali nervozitou. Dočkali jsme se radostného poznání. Nikola Pospíšilová ze 3. KA je třetí; Filip Martinek, elektrikář, se umísťuje v kategorii maturantů na
prvním místě. Jeho nihilisticky avantgardní, přitom procítěná báseň, zaujala. Hurá!!! Bylo to
pěkné.
V nastalé tmě už pávi nocovali v koruně stromu. My jsme spokojeně odjížděli. Na shledanou,
Pardubice.
Mgr. Gabriela Kubištová
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Kouzlo mého oboru:

Jednoho temného dne se mladík rozhodne,
Ţe se někam pohne.
Hledá a hledá, aţ spát mu to nedá,
Najde si obor, který mu do oka padne
a postupem doufá, ţe nikam nepropadne.
Lidé jsou zde milí, však vzápětí padnou do rukou hnidy.
Do sešitu kreslí pohlednice
a učení mu je u zadnice.
Radši by se viděl na pódiu,
neţ aby do konce ţivota opravoval starou mašinu.
Učení…cha, co to je,
jsem snad nějaké batole?
Napětí a proudy, výkony a děliče…
nejsem přece debil, první pětka, no do p…e!
Všichni jsme v krizi, pořád samý protokol,
to radši prodám ledvinu,
neţ dělat tuhle kravinu.
Do bot teče stále a učení vázne.
Odpory na papíře i v hlavě,
budou moje výsledky někdy kladné?
Tak začínám se učit,
je to jak sám sebe mučit.
Je mi z toho špatně, jak mistr křičí zdatně.
Pomalu začínám chápat,
ţe v hodinách se nemá chrápat.
Píšu a píšu, mluvím a mluvím…
no páni, já snad něco umím!
Učení se stává tancem,
domů se vracím s plným rancem.
Konec se blíţí a my víme,
ţe to bude těţší neţli dříve.
Zde jsme začali a zde skončíme,
Odpory nejsou problém,
přesto děliče stále neumíme.
S úsměvem na rtech se vracíme ze školy
a stále věříme, ţe další den je bez pohromy.
Maturita za rohem a díky našim učitelům
i předsedovi a všem to předvedem.
Bereme to s humorem…uţ teď víme, ţe zedníci nebudem.
Filip Martinek, 3. ME
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Doteky papíru 2017
V galerii centra speciálních grafických papírů Le Papier společnosti Antalis proběhlo v úterý 13.
února 2018 slavnostní vyhlášení vítězů kreativní soutěţe Doteky papíru 2017.
Soutěţ se tentokrát nesla v duchu retra. Vybrat nejlepší práce z 231 zaslaných nebylo snadné,
odborná porota proto vybrala hned 4 vítězné, dále pak udělila cenu nejmladším účastníkům soutěţe, dvě zvláštní ceny a cenu poroty. Tvůrci oceněných návrhů obdrţeli sadu výtvarných potřeb,
autory zvláštních cen Antalis odměnil také poukazem na odběr kreativních papírů.
Soutěţ byla určena všem uměleckým školám. Kaţdá z přihlášených škol obdrţela kolekci
speciálních grafických papírů, ze kterých studenti vytvářeli práce na zadané téma Retro. Tradičně
se soutěţ setkala s velkým
zájmem, svými pracemi
přispěli studenti ze 17 škol.
Naši školu reprezentovala
Klára Dejdarová, Hedvika
Matyášová a Šárka Prošková. Děvčata vytvořila kolekci dopisních setů, desky
a památník. Bohuţel jsme
se neumístili, ale za rok
zkusíme znova.
Aţ do 31. března 2018 byly všechny soutěţní práce vystaveny v galerii Le Papier na praţských
Vinohradech. Výstavu bylo moţné navštívit ve všední dny od 10 do 16 hodin. Vybrané práce jsou
následně instalovány v jednacích místnostech společnosti Antalis na Nových Butovicích.
Dana Faltejsková

Ples 3. KA a 4. ME
Dne 2. 2. 2018 se konal ples tříd 3. KA a 4. ME. Třídními učitelkami jsou Mgr. Markéta
Záplatová a Mgr. Gabriela Kubištová. Dne 1. února se ţáci tříd společně s učitelkami sešli
v sázavském kulturním domě, aby pro své blízké či kamarády připravili nezapomenutelný večer.
Výzdoba byla v barvě modro-bílé. Druhého dne se začali všichni shromaţďovat kolem 6. hodiny
večerní. Na ruku kaţdý dostal modrou pásku. A podle jmenovek na stolech se rozmístili, tak, jak
kdo sedí.
Zahájení plesu začalo promenádou, kde kaţdý chlapec měl kolem sebe dvě dívky a procházel
kolem davu lidí po červeném koberci. Následovala taneční skupina DC Dance, která zpestřila
program plesu, a ples tímto vystoupením začal. Poté přišlo na řadu šerpování, kde upadlo i několik slz, jak ze strany ţáků, učitelek i rodičů. Následně probíhal tanec s rodiči jako snad na
kaţdém plese. Během večera se prodávala bohatá tombola se, kterou nebyla vůbec lehká práce.
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Přesně o půlnoci, bylo zašlapávání šerp, kdy se kaţdý u toho mohl vyřádit a vybít své emoce. Po
zašlapávání šerp, se ţáci rychle přemístili do své šatny, tam se převlékli do legín a bílého trička
a začalo popůlnoční překvapení, na které se kaţdý těšil. Po odtančení byli moc rádi, ţe se to všem
líbilo. Následovala uţ jen zábava, kde si kaţdý liboval podle sebe. Myslím, ţe na tento den nikdo
nikdy nezapomene.
Mgr. Záplatová Markéta
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek.
Dne 6. 4. 2018 se projektu zúčastnila také děvčata
třídy 1. KA, kdyţ uklidila prostor od areálu „Střelnice“ směrem k zimnímu stadionu.

Den Země
Den Země je celosvětový svátek, který se kaţdoročně slaví 22. dubna. Více neţ miliarda lidí ze
193 států světa si v tento den připomíná ekologické otázky a dopady chování člověka na ţivotní
prostředí. Tato tradice začala dne 22. dubna 1970, kdy do ulic vyšly miliony lidí a protestovaly
proti negativním dopadům rozvoje průmyslu na ţivotní prostředí. Lidé se obávali zhoršující se
smogové situace, vlivu znečištění ţivotního prostředí na novorozené děti a dopadů masivního
pouţívání pesticidů a dalších chemikálií na kvalitu potravin a zdraví lidí. K oslavě svátku planety
přispěli také ţáci třídy 1. ME, kdyţ dne 23. 4. 2018 vyčistili od odpadků úsek od rybníka
k Zámeckému vrchu.
Mgr. Pavel Richter
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Nábřeţí řemeslníků
Dobré divadlo z Hradce Králové nás pozvalo na „Nábřeţí řemeslníků 2018“, které se konalo
v sobotu 19. 5. 2018 na Tylově nábřeţí od 8 do 18 hodin.
Tato akce je jedním velkým
setkáním příznivců řemeslných i kulturních tradic pod
širým nebem. Nábřeţí řemeslníků vzniklo jako přehlídka
tradičních lidových řemesel,
kde návštěvníci nejen řemesla uvidí „na ţivo“, ale mohou si je také sami vyzkoušet.
Pro děti i dospělé byla připravena motivační hra se
soutěţí o „List tovaryše“.
Návštěvník si mohl u vstupu
zakoupit tabulku, do které
získával osvědčení u jednotlivých řemesel v tvůrčí dílně. Celkem bylo třeba získat 6 zápisů dle vlastního výběru z pořádaných dílen.
Ráno jsme vyjeli v 6 hodin, abychom si stihli připravit stánek, výstavku ţákovských prací a propagační materiály naší školy. Děvčata z naší školy Šárka Prošková, Lucka Zlochová a Markéta
Fišerová z oboru Knihař předvedla své umění a velmi příjemně zapojila návštěvníky do pracovní
činnosti v rámci soutěţe o získání „Listu tovaryše“. Podle zručnosti a věku si mohli účastníci
vybrat výrobek, který si poté zhotovili. Na výběr jsme jim nachystali: jednoduchou krabičku –
skládačku, jednosloţkový sešit, který si ušili, točený bloček a malý zápisníček v deskách.
Počasí bylo krásné, účast byla hojná a od 9 hodin jsme se nebyli schopni zastavit. Po celou dobu
byl připraven doprovodný program, který jsme slyšeli jen z povzdálí. Akce se vydařila, moc se
nám líbila, ale hlavně musím pochválit děvčata za skvěle odvedenou práci, ochotu, přístup
k lidem a vzornou prezentaci oboru Knihař.
Dana Faltejsková
Poděkování
Váţený pane magistře,
chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování a uznání Střední odborné škole Lanškroun,
jejíţ studenti se pod vedením pí Faltejskové zúčastnili Nábřeţí řemeslníků, které naše organizace
pořádala v Hradci Králové v sobotu 19. května. Hlavní myšlenkou této akce je představení řemesel, a to jak jejich předvedením na místě, tak především nabídkou tvůrčích dílen, kde si hlavně
děti mohou řemesla vyzkoušet. Letos poprvé jsme přišli s myšlenkou propojení tradičních
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a současných řemesel. Ta současná byla reprezentována právě studenty odborných škol. Z Pardubického kraje se akce zúčastnila SOŠ a SOU Lanškroun se svým oborem knihař.
Studenti, kteří k nám přijeli, svoji školu reprezentovali skutečně vynikajícím způsobem, předvedli
jak svoji vlastní práci, tak připravili tvůrčí dílnu pro děti. Dětem se věnovali po celou dobu konání
akce, tedy od 9 do 18 hodin a z ohlasů návštěvníků víme, ţe tato dílna byla velmi ţádaná a
návštěvníkům se moc líbila. Vzhledem k tomu, ţe tuto jiţ tradiční akci navštívilo více neţ 3500
návštěvníků, je, myslím si, zcela na místě ocenit jak nasazení, tak perfektní zvládnutí všech aktivit
jak ze strany studentů, tak ze strany pedagogického doprovodu.
Domnívám se, ţe toto můţe být jedna z cest, jak představit odborné řemeslné obory jako krásnou,
smysluplnou a kreativní činnost, zvláště, kdyţ se této prezentace ujmou tak šikovní studenti a motivovaní pedagogové, jako přijeli z Lanškrouna.
S pozdravem a přáním krásného dne
Bc. Jana Čápová
Dobré divadlo Litomyšl
Kavárnička dříve narozených
Ve čtvrtek 19. dubna se v rodinném centru sešli senioři a seniorky z Lanškrouna a blízkého okolí.
Kaţdý čtvrtek v měsíci zde probíhá „Kavárnička dříve narozených“. Tématem byly „Jarní proměny“.
Organizátorka akce oslovila a poţádala naši školu, zda bychom se mohli kavárničky zúčastnit.
Seniorky a senioři tak prošli zkrášlovacím procesem, který ochotně provedly ţákyně spolu s učitelkami. Ţákyně oboru kosmetička a kadeřnice zkrášlily seniorky a postaraly se o zpříjemnění
tohoto dne. Nejţádanějšími úkony byly: stříhání vlasů a vytvoření účesu, manikúra, lakování
nehtů, masáţ rukou, barvení a úprava obočí a řas, odstranění chloupků a další.
Seniorky a senioři, kteří prošli proměnou, byli velice spokojení a uţ se těší na příští návštěvu
našich ţákyň.
Mgr. Eva Dadáková
Souvislá odborná praxe

Odborná praxe ţákyň 2. ročníku oboru Kosmetické sluţby byla
vykonávána na pracovištích od 14. do 25. 5. 2018, které si
ţákyně samy vyhledaly. Zejména v kosmetických salonech,
nehtových studiích, pedikúře nebo v parfumeriích či drogériích.
Ţákyně si tak ověřily teoretické znalosti získané při výuce
odborných předmětů v praxi. Vytvořily si ucelený obraz o provozování kosmetické činnosti a navázaly na zkušenosti získané
z předchozí praxe a připravily se tak k vykonání praktické
maturitní zkoušky.
Mgr. Eva Dadáková
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Dětský sportovní den
Dne 27. 6. 2018 se na fotbalovém hřišti v Tatenicích konal „Dětský sportovní den“, kterého se
zúčastnilo 150 dětí z mateřské školky a ze základní školy. Pro děti bylo připraveno několik
disciplín.
Naše ţákyně oboru kosmetička měly
připravené pro účastníky malování na
obličej (facepainting). Zábavné malování profesionálními barvami na obličej je u dětí velmi atraktivní. Pro děti
měly připravené mnoho vzorů obrázků, ale také plnily i individuální přání.
Velmi ţádané byly postavy z filmů,
jednoroţci, motýlci a květiny.
Sportovní den se vydařil a příští rok se
můţeme opět těšit na její opakování.
Odměnou nám byly nádherné úsměvy
dětí, které byly naprosto úţasné.
Děkuji ţákyním za skvělé středeční dopoledne.

Mgr. Eva Dadáková

Věda u školy
Jako jiţ kaţdoročně na konci měsíce června pořádá ZŠ Dobrovského setkání mladých začínajících
badatelů ze základních a středních škol Lanškrounska. Zde se mohou pochlubit se svými projekty,
letošní výstavě byla většina pracovišť věnovala lidskému tělu a to například měření tlaku, EKG,
tepové frekvence a počítání indexu tělesné hmotnosti BMI. Na pořadu dne byly soutěţe prověřující znalosti anatomie a fyziologie lidského těla, srovnání anatomie člověka a ryby, ale
i zábavné chemické pokusy - to vše lze
provozovat na školním nádvoří. Ve třídě
ZŠ probíhal pouze fyzikálně-přírodopisný pořad "Mám chytré tělo".
Naše škola vystavovala technické pojetí
autonomního robota Rudyho vyrobeného
ţákem Jaroslavem Karským a technické
provedení umělé ruky. Strojní obory prezentovaly, co vše se dá vytisknout na 3D
tiskárně.
Setkání má jeden veliký přínos pro prezentaci začínajících vědců jiţ od základní přes střední aţ po vysokou školu.
Bc. Milan Lédl
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Odborný výcvik ze firmě Isolit-Bravo
Firma Isoli-Bravo zahájila spolupráci s lanškrounským učilištěm. Ţákům zajistí odborný výcvik
přímo na pracovišti.
Jablonné nad Orlicí – Slavnostním podpisem memoranda mezi Střední odbornou školou
a Středním odborným učilištěm Lanškroun, Pardubickým krajem, jakoţto zřizovatelem
této školy, a firmou Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí dnes odstartovala spolupráce, díky
které budou ţáci moci vykonávat skupinový odborný výcvik přímo ve firmě. Tímto nově
vzniklým partnerstvím školy a firmy tak pokračuje dlouhodobá snaha kraje o provazování
odborného studia s praxí.
Při příleţitosti podpisu memoranda firma Isolit-Bravo oficiálně zahájila odborný výcvik na nově
zřízeném učňovském pracovišti. To má v současné době kapacitu dvanáct ţáků. Výuku skupiny
učňů povede jejich učitel odborného výcviku ve spolupráci s firemní instruktorem.
„Ţáci lanškrounské školy se budou moci díky této spolupráci učit řemeslo přímo ve výrobě významné společnosti Isolit-Bravo, a to od zkušených kvalifikovaných zaměstnanců a na nejmodernějších technologiích. I přesto, ţe se nám postupně daří modernizovat technické vybavení
na našich školách, je jasné, ţe nejsme dlouhodobě schopni konkurovat vybavení úspěšné moderní
společnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Studenti zároveň získají nejen základní pracovní
návyky, ale seznámí se také s chodem společnosti, do které by po ukončení studia mohli nastoupit,“ dodal hejtman Netolický.
Inspirace v tzv. duálním systému
„Podpora spolupráce významných zaměstnavatelů a škol v regionu je jednou z našich priorit.
Inspirujeme se tzv. „duálním systémem“, který je zavedený například v německy mluvicích
zemích, ale de facto fungoval i u nás do začátku 90. let. Individuální praxe či odborný výcvik
učňů ve firmách je dnes běţnou praxí. Vyuţití samostatné odborné učebny přímo ve výrobním
podniku je ale významným inovativním prvkem,“ řekl radní pro školství Bohumil Bernášek
a pokračoval: „Po ţamberecké firmě Bühler je Isolit-Bravo druhým strojírenským podnikem,
který takové podmínky středním školám ve východní části kraje nabídnul. Mám zkušenosti s organizováním podobné formy výuky z doby, kdy jsem byl ředitelem střední školy, a jednoznačně
vím, ţe odborně i pedagogicky se jedná o obrovský přínos.“
„Technika je fantastická věc, neboť jenom díky ní ţijeme tak pohodlně a na tak vysoké úrovni,
o které se našim předkům ani nezdálo. A mladí, nadšení a co nejlépe vzdělávaní nástrojaři jsou
jejím základem a nezbytnou podmínkou. Tak, jako se budoucí zdravotní sestry a lékaři po praktické stránce vzdělávají v nemocnicích, je zcela nezbytné, aby se mladí technikové prakticky
vzdělávali v pořádných firmách. A my, náš tým jim k tomu vytváříme po všech stránkách ty
nejlepší podmínky. To je náš cíl, bez ohledu na to, kolik nás to stojí a zda se nám to jako firmě
jednou nějakým způsobem vrátí, či nikoli. Zcela nepochybně se to vrátí učňům a studentům
samotným, širokému okolí a budoucnosti nás všech – a to je to hlavní,“ řekl ředitel a jednatel
společnosti Isolit-Bravo Kvido Štěpánek.
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Přínos i pro učitele
„Ţáci budou mít velkou zodpovědnost za odváděnou práci, protoţe výrobky, na kterých budou
pracovat, najdou další vyuţití v provozu firmy. Pocítí sami na sobě, ţe jejich práce a příprava na
budoucí povolání má smysl, navíc mohou získat i finanční ohodnocení a především moţnost
seznámit se s novými technologiemi a pracovními postupy. Po skončení učební doby budou
daleko lépe připraveni na skutečnou práci ve zvolených firmách,“ podotkl ředitel SOŠ a SOU
Lanškroun Jaroslav Novák s tím, ţe spolupráce bude přínosem i pro učitele odborného výcviku
a odborných předmětů: „Učitelé budou moci konfrontovat své dosavadní znalosti, zkušenosti
a dovednosti se stále měnící se realitou.“
Ţáci budou vzděláváni podle běţných osnov, ale při odborném výcviku budou vyrábět věci, které
mají konkrétní vyuţití ve výrobě. „Učni tak budou nedílnou součástí týmu, který se podílí na
tvorbě produktů pro naše zákazníky,“ uvedl vedoucí personálního oddělení firmy Isolit-Bravo
Milan Ţemlička.
Pro společnost Isolit-Bravo není tento projekt prvním kontaktem s ţáky, ba naopak jiţ řadu let
pořádá technické krouţky pro děti ze 7. aţ 9. tříd základních škol. „Chceme, aby v sobě děti
v rámci těchto krouţků objevily technický talent. Starší děti zveme na brigády, poskytujeme jim
stipendia nebo děláme přednášky,“ dodal Milan Ţemlička.
Firma Isolit-Bravo
Isolit–Bravo, spol. s r. o. jako společnost zaměřující se na dodávku výrobků pro automobilový
průmysl, ve své Nástrojárně vyrábí ročně nejnáročnější formy a nástroje v hodnotě zhruba 140
milionů korun ročně, pro přední světové výrobce automobilů VW, Škoda Auto, BMW, Bentley,
Jaguár, Audi a jiné, a dále z odvětví elektrotechniky, a ze segmentu přístrojů pro domácnost,
disponuje v těchto oblastech moderním vybavením, vlastní lisovnou plastů a nástrojárnou 4.0
s kvalifikovanými spolupracovníky.
převzato z www.pardubickykraj.cz

Napsali o nás
TECHNOhrátky a ZDRAVOhráty bilancovaly rok a vyhlásily vítěze soutěţí –
www.klickevzdelani.cz - 7. 12. 2017
Pardubice – Rytířské sály pardubického zámku se ve středu 6. prosince symbolicky převlékly
do slavnostního hávu. Představitelé Pardubického kraje v nich oceňovali organizátory
a účastníky dlouhodobých projektů na podporu řemesel, přírodovědných oborů, tradic i lidové kultury. Ocenění se dočkali nejen pořadatelé TECHNOhrátek, ZDRAVOhrátek,
Velikonoc a Doţínek na zámku, ale také ţáci a zástupci zapojených středních odborných
i základních škol či krajských kulturních zařízení.
Slavnostního odpoledne se zúčastnili také radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek a Václav
Kroutil, pracovníci krajských odborů školství a zdravotnictví i oddělení kultury, Úřadu práce,
Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, významných regionálních zaměstnavatelů,
zemědělských sdruţení a letos poprvé i krajských zdravotnických zařízení.
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„Pardubický kraj můţe být v mnoha ohledech vzorem ostatním regionům při podpoře technického, odborného i zdravotnického vzdělávání. Naše projekty jsou však nejen inspirativní, ale
především efektivní. Jejich cílem je přivádět ţáky základních škol ke studiu těchto profesí na
středních školách, a to se nám daří. Váţíme si proto práce všech, kteří se na těchto aktivitách podílejí, stejně jako na udrţování tradic a lidové kultury. Jsme rádi, ţe jim můţeme tímto prostřednictvím poděkovat a ocenit jejich práci nad rámec běţných povinností,“ uvedl Bohumil
Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.
Bilance pěti let – 8 444 ţáků základních škol
Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení 5. ročníku projektu TECHNOhrátky. Ten pouze
v letošním roce přivedl do patnácti středních odborných škol 2 143 ţáků 8. a 9. tříd ze 76
základních škol, aby je seznámil se základy 42 strojírenských, stavebních, elektrotechnických,
gastronomických, sluţbových, zemědělských a zahradnických oborů.
„Jsem velice rád, ţe mezi vybranými středními školami v TECHNOhrátkách jsou také ty se
zemědělským zaměřením. Atraktivní soutěţní formou se nám pomocí tohoto projektu daří nejen
úspěšně popularizovat zemědělství mezi mladou generací, ale současně je prezentovat jako
perspektivní obor, v němţ moderní technika uţ odbourala většinu těţké práce,“ řekl Václav
Kroutil, radní Pardubického kraje pro ţivotní prostředí, venkov a zemědělství.
V průběhu pěti let se dosavadních 61 akcí TECHNOhrátek uskutečnilo ve 25 vybraných středních
odborných školách. Zapojilo se do nich celkem 8 444 ţáků ze 102 základních škol – 6 z Pardubického kraje, tři z Olomouckého, po jedné z Kálovéhradeckého a Středočeského kraje a jedna
z polského města Miedzylesie. Školáci si při tom vyzkoušeli soutěţní a zábavnou formou 62
nejrůznějších profesí.
Literární soutěţ: nečekaně vysoká úroveň
Součástí slavnostního setkání bylo také vyhodnocení dlouhodobých soutěţí v rámci projektu
TECHNOhrátky. Ty měly v letošním ročníku literární charakter. Základním školám byla určena
soutěţ nazvaná Můj den na TECHNOhrátkách. Ţáci středních odborných škol – zvlášť v učebních
a maturitních oborech – soupeřili ve zpracování tématu Kouzlo mého oboru.
„Zadání literární soutěţe pro nás bylo zpočátku trochu riskem a krokem do neznáma. Celkový
zájem nás však nesmírně potěšil a třeba elektrotechnická průmyslovka v Pardubicích chtěla poslat
120 výtvorů svých ţáků! Další překvapení na nás čekalo, kdyţ jsme se začetli do jednotlivých
přihlášených děl. Byla pestrá ţánrově – popis, úvaha, líčení, dopis a dokonce básně, ale co bylo
nejdůleţitější, většinou obsahovala bezprostřední zpovědi a vyznání mladých lidí z výběru své
profese, její náplně i budoucího ţivotního uplatnění. Rozhodně by obstála i v konkurenci tvorby
studentů gymnázií. A úplně nás fascinovalo, kdyţ jsme obdrţeli i práce dvou polských ţáků
prvního ročníku učiliště v Králíkách – samozřejmě v polštině – a výtvor studenta pardubické
elektrotechnické průmyslovky v dokonalé angličtině!“ komentoval průběh literární soutěţe
Vladimír Zemánek, manaţer projektu TECHNOhrátky.
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Úspěšná premiéra ZDRAVOhrátek
V letošním roce se konal také premiérový ročník nového projektu ZDRAVOhrátky Pardubického
kraje. Ačkoliv ve středu 13. prosince je na programu jeho poslední akce ve Střední zdravotnické
škole Pardubice, uţ teď lze konstatovat, ţe byl úspěšný.
„Tento projekt se velice osvědčil a máme na něj spoustu pozitivních ohlasů od ředitelů středních
zdravotnických i základních škol. Neobyčejně nás zaujal přístup jednotlivých pořadatelských
škol, které se snaţily vymýšlet co moţná nejpřitaţlivější formy, aby přiblíţily školákům jednotlivé obory i své zázemí,“ zhodnotil Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.
Počátkem prosince vyvrcholila dlouhodobá soutěţ ZDRAVOhrátek pro studenty všech čtyř
zapojených středních zdravotnických škol v regionu. Cílem tříčlenných týmů bylo natočit na
chytrý telefon zajímavou tříminutovou reportáţ na téma Představ svou školu. V obou kategoriích
– jak hlasování na Facebooku ZDRAVOhrátek, tak v hodnocení odborné poroty – zvítězili
reprezentanti Střední zdravotnické školy Svitavy s pozoruhodnou obrazovou, textovou i pěveckou
variací známého hitu Despacito.
VÝSLEDKY DLOUHODOBÝCH SOUTĚŢÍ TECHNOhrátek a ZDRAVOhrátek
Základní školy – Můj den na TECHNOhrátkách: 1. Adéla Bunčeková, Terezie Pešková (ZŠ
Dašice), 2. Patrik Lisý (Masarykova ZŠ Polička), 3. Simona Břenková (ZŠ a MŠ Trstěnice),
Tereza Kropáčková (ZŠ Pomezí).
Střední odborné školy – Kouzlo mého oboru, učební obory: 1. Štěpán Škůrek (SOUO
Králíky), 2. Sabina Olexová (SŠZ a VOŠ Chrudim), 3.
Nikola Pospíšilová (SOŠ a SOU Lanškroun), David
Špitálský (SOUZ Chvaletice).
Střední odborné školy – Kouzlo mého oboru,
maturitní obory: 1. Filip Martínek (SOŠ a SOU Lanškroun), 2. Lukáš Krouţel (SPŠ a VOŠ Pardubice), Natálie Moravcová (SŠZ a VOŠ Chrudim), 3. Karolína
Pasterná (SPŠPS Pardubice), Tomáš Konůpka (SOU
Svitavy).
Nejlepší příspěvek zahraničního studenta: Milosz Pikulski
(SOUO Králíky).
Nejlepší příspěvek v zahraničním jazyce: Jakub Kobera
(SPŠE Pardubice).
Zvláštní cena za aktivitu: Karol Okupski (SOUO Králíky).
ZDRAVOhrátky – videosoutěţ Představ svou školu, hodnocení poroty: 1. SZŠ Svitavy (Vojtěch Hajský, Barbora
Paldusová, Gabriela Kubitová), 2. SŠZS Chrudim (Tereza Štěpánková, Petra Vojtová, Adéla Petiková), 3. VOŠ a SŠZS Ústí
nad Orlicí (Anna Krátká, Jana Vítová, Jana Kadičová).
ZDRAVOhrátky – videosoutěţ Představ svou školu, Facebook: SZŠ Svitavy.
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Podpora rozvoje nadání – www.klickevzdelani.cz – 6. 12 .2017
Podpora rozvoje nadání a péče o nadané od předškolního věku aţ po oblast celoţivotního učení.
Cílová skupina jsou děti, ţáci a studenti MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí
pracovníci. Cílem je zajistit jejich další vzdělávání zaměřené na tuto problematiku.
Talenti Pardubického kraje si převzali ocenění
Velká koncentrace velmi nadaných mladých lidí se v pondělí 4. 12. 2017 sešla v sále Jana
Kašpara na Krajském úřadu při příleţitosti udělování cen Mladý talent Pardubického kraje. Pamětní list a odměnu ve formě poukázky si za své úspěchy odneslo dvanáct ţáků
a studentů. „Poděkování za úspěchy patří nejenom samotným oceněným, kteří na nich mají
samozřejmě největší zásluhy, ale také všem,
kteří těmto talentům poskytují potřebné zázemí, tedy rodinám a školám,“ řekl radní pro
oblast školství Bohumil Bernášek.„Těší mě, ţe
se zde schází talenti ze sportovních, humanitních, přírodovědných, uměleckých i technických odvětví a paleta šikovných ţáků je tak
velmi pestrá. Všem přeji, aby je jejich zájmy
a odbornosti provázely celý ţivot a motivovaly
je do další práce,“ uvedl vedoucí odboru
školství Martin Kiss.
Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je
program podpory nadaných ţáků, který vyhlašuje odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Cenu, na jejíţ udělení předkládá
návrh škola, získávají ţáci základních a středních škol, kteří dosáhli vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních soutěţích, pracovali
na úspěšných projektech nebo dosáhli výrazných úspěchů v některém z oborů. V letošním ročníku
bylo přijato 26 návrhů, komise z nich vybrala 12, a to 2 v kategorii ţáků 5. – 9. tříd ZŠ
a 10 v kategorii ţáků středních škol.
Ocenění Mladý talent pro rok 2017 získali:
Markéta Dudychová získala 1. místo v kategorii Body-art v soutěţi Kalibr cup Lanškroun 2016,
2. místo v kategorii Body-art na Juniorském mistrovství ČR World of Beauty & Spa Praha 2016,
1. místo v kategorii Body-art v soutěţi Kalibr cup Lanškroun 2017, 3. místo v kategorii Dámská
účesová tvorba v soutěţi Harmonie 2017. Získala také ocenění mimo soutěţ v kategorii Global
New Talent Colorist v soutěţi Color Zoom Challence 2017.
Krajské talenty oceněny diplomem z umprumky
Ústí n. O. – Jiţ deset let jsou ţáci v Pardubickém kraji oceňováni v rámci programu Mladý talent.
Letos připadlo udílení cen na 4. prosinec, vůbec poprvé ale na úspěšné v jednotlivých kategoriích
čekal diplom, který vznikl v ateliéru Grafického designu Střední školy umělecko-průmyslové Ústí
nad Orlicí. Na jeho podobě pracovali studenti třetího ročníku.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Inpirace Op-artem
Mladí grafici z umprumky měli za úkol vytvořit vizuálně zajímavý a jednoduchý návrh,
inspirovali se uměním Op-artu. Pod vedením vyučujícího Matěje Vondrouše vzniklo v hodinách
typografie hned několik prací, které se dostaly do uţšího výběru. „Studenti do svých návrhů
zapracovali také to, ţe se letos jedná o jubilejní desátý ročník. Barevnost byla stanovena na maximálně tři barvy,“ zmínil podrobnosti Matěj Vondrouš z pedagogického sboru SŠUP a doplnil:
„Hlavičky tří našich grafiček byly ručně konstruované, nepouţily ţádné digitální písmo a vše si
vytvářely.“ Čtyři verze diplomu a pamětního listu nakonec obdrţela krajská komise, z návrhů
Moniky Csaszárové, Kateřiny Vackové, Lucie Zamazalové a Martina Koláře uspěla práce prvně
jmenované studentky. „Její úspěch nás pochopitelně těší, měl by být tou správnou motivací pro
ostatní naše mladé grafiky,“ ocenil úspěch Moniky Csaszárové ředitel školy Zdeněk Salinger.
Kouzlo řemeslných učebních oborů – Ruční knihaři – www.klickevzdelani.cz – 16. 1. 2018
V seriálu Kouzlo řemeslných učebních oborů vás budeme seznamovat s učebními obory –
řemesly, které se vyučují na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem. Mnohé
z nich jsou svým zaměřením výjimečné, zároveň jsou však na pokraji vymizení a přeţívají
jen díky zápalu pedagogů a šikovným ţákům.
Lanškroun - Kdo by neměl rád vůni nové knihy? Pro ţáky oboru Knihař pro ruční zpracování,
který se vyučuje na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Lanškrouně, je to denní
chléb. Není náhoda, ţe ruční knihaři se učí právě v Lanškrouně, kde sídlily bývalé Východočeské
papírny, které zřizovaly vlastní učiliště. Obor Knihař je jediným oborem z bývalé školy, který
nezanikl a vyučuje se na stávající odborné škole.
„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně je poslední školou v republice,
kde se obor Knihař pro ruční zpracování vyučuje v plném rozsahu,“ řekl krajský radní pro
školství Bohumil Bernášek. „Strojní a materiálové vybavení i personální zajištění tohoto oboru je
na velmi vysoké úrovni umoţňující zabezpečení kvalitní výuky."
Ţáci se během studia učí manuálně zpracovávat knihařské výrobky na zakázku, jako jsou desky,
pasparty, alba, pouzdra na knihy a vazby časopisů. Samozřejmostí jsou vazby knih do různých
knihařských materiálů aţ po vazbu do kůţe, včetně výzdobných technik a uměleckého zpracování. Absolventi pak mohou vykonávat podnikatelskou i zaměstnavatelskou činnost. „Naši
bývalí ţáci pracují například v archivech, tiskárnách i reklamních agenturách nebo jako restaurátoři. Výjimkou není ani další studium,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Novák.
Úspěchy na soutěţích i praxe
„Školu jsem si vybrala, protoţe jsem chtěla studovat něco s uměleckým zaměřením. Kdybych měla
moţnost, obor bych si vybrala znovu,“ zhodnotila
studium ţákyně posledního ročníku Klára Dejdarová.
Ţáci se v rámci studia účastnili také mnoha mezinárodních soutěţí mladých knihařů a výstav.
„Čtyřikrát ţáci obsadili první místo a třikrát druhé
místo. Na Trienále umělecké kniţní vazby se naši
ţáci umisťovali na oceněných místech,“ vyjmenoval úspěchy ředitel, který dodal, ţe podporu
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a pomoc škola nalézá také ve spolupráci se Společenstvem českých knihařů, které se snaží udržet
a dále zkvalitňovat tento obor.
„Snažíme se žáky motivovat k získání znalostí a dovedností, které mohou uplatnit v reálné praxi.
Z toho důvodu dlouhá léta spolupracujeme s lanškrounskými firmami, které se zabývají
polygrafickou výrobou,“ uzavřela vedoucí učitelka odborného výcviku Vlasta Tomanová.
Poslední v Čechách: Ruční knihaři studují v Lanškrouně – Orlický deník – 19. 1. 2018
Lanškrounská škola drží knihařskou tradici jako jediná v zemi.
Znáte vůni nové knihy? Krása, kdo by ji neměl rád. Pro žáky oboru Knihař pro ruční zpracování,
který se vyučuje na střední odborné škole a učilišti v Lanškrouně, je to denní chléb. Není náhoda,
že ruční knihaři se učí právě ve městě, kde sídlily bývalé Východočeské papírny, které zřizovaly
vlastní učiliště. Obor knihař je jediným oborem z bývalé školy, který nezanikl a vyučuje se na
stávající odborné škole.
Moderní vybavení Střední odborná škola a učiliště v Lanškrouně je poslední školou v republice, kde se obor Knihař
pro ruční zpracování vyučuje v plném rozsahu,“ řekl krajský
radní pro školství Bohumil Bernášek. Strojní a materiálové
vybavení i personální zajištění oboru ve škole jsou na vysoké
úrovni.
Žáci se během studia učí manuálně zpracovávat knihařské
výrobky na zakázku, jako jsou desky, pasparty, alba, pouzdra
na knihy a vazby časopisů. Samozřejmostí jsou vazby knih do různých knihařských materiálů,
a to i vazby do kůže, včetně výzdobných technik a uměleckého zpracování. Absolventi pak mohou vykonávat podnikatelskou i zaměstnavatelskou činnost. „Naši bývalí žáci pracují například
v archivech, tiskárnách i reklamních agenturách nebo jako restaurátoři. Výjimkou není ani další
studium,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Novák.
Uplatnění v praxi
Studenti školy sklízejí úspěchy na soutěžích a daří se jim i v praxi. „Školu jsem si vybrala,
protože jsem chtěla studovat něco s uměleckým zaměřením. Kdybych měla možnost, obor bych si
vybrala znovu,“ uvedla studentka posledního ročníku Klára Dejdarová.
Žáci se v rámci studia účastní také mnoha mezinárodních soutěží mladých knihařů a výstav.
„Čtyřikrát obsadili první místo a třikrát druhé místo. Na Trienále umělecké knižní vazby se naši
studenti umísťovali na oceněných pozicích,“ vyjmenoval úspěchy ředitel Jaroslav Novák. Knihařskou školu podporuje i Společenství českých knihařů, které se snaží udržet a dále zkvalitňovat
tento obor.
„Snažíme se žáky motivovat k získání znalostí a dovedností, které mohou uplatnit v reálné praxi.
Z toho důvodu dlouhá léta spolupracujeme s lanškrounskými firmami, které se zabývají polygrafickou výrobou,“ uzavřela vedoucí učitelka odborného výcviku Vlasta Tomanová.
Autor: Iveta Nádvorníková, Orlický deník
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Rekonstrukce školy – www.lanskrounsko.eu – 15. 12. 2017
Lanškrounskou střední odbornou školu a učiliště čeká rekonstrukce za více neţ 50 milionů
Symbolicky, ve školních lavicích, došlo včera k předání staveniště Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Lanškrouně firmě FORTEX-AGS. Investorem akce je Pardubický kraj,
finanční prostředky budou čerpány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Jedná se o jednu z největších investičních akcí kraje v oblasti školství v tomto období.
„Realizován bude projekt přístavby a modernizace odborných učeben s celkovými náklady přibliţně 52,5 milionu korun, z toho cena za stavbu činí 40,8 milionu a za vybavení zhruba 11,7
milionu. Pardubický kraj se bude na akci podílet zhruba 13 miliony korun, rozhodující finanční
podíl je z evropských peněz,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek. Ten také uvedl, ţe
práce stavební firma zahájí v nejbliţších dnech, termín dokončení se pak předpokládá v prosinci
příštího roku.
„Škola nyní vyuţívá čtyři objekty, výchovný proces se proto obtíţně organizuje, ţáci a učitelé musí
přecházet i v průběhu vyučování. Proto bude nesporným přínosem, ţe se po přístavbě výuka
technických předmětů soustředí do jedné budovy. Výrazná částka je také určena na nové vybavení
školy. To vše by se mělo pozitivně projevit i na počtu ţáků, kteří na tuto školu v budoucích letech
nastoupí,“ dodal radní Bernášek.
Během úprav dojde k částečnému ubourání objektu a následné přístavbě tak, aby fasáda přístavby
na jiţní straně byla zarovnána s fasádou stávající sportovní haly. V přistavené části budou
umístěny odborné, jazykové a IT učebny. Na rozšířený půdorys bude provedena nástavba dalšího
podlaţí, kde se rovněţ budou nacházet odborné učebny. Ve stávajícím objektu vznikne úpravou
nynější počítačové učebny a vestavbou do částečně nevyuţívaného podkroví administrativní zázemí školy. Součástí úprav bude také přístavba výtahu či úprava venkovního prostranství.
Úpravy za plného provozu
„Bude se jednat o náročnou stavbu, a to především proto, ţe proběhne za plného provozu, věříme
však, ţe ke spokojenosti učitelů i studentů,“ řekl projektant Jiří Mareda ze společnosti Prodin.
„Důleţité pro nás bude zkoordinovat provoz školy a stavební práce, a to především v první
polovině února, kdy se na naší škole koná soutěţ ţáků středních škol v kosmetické a kadeřnické
tvorbě Kalibr Cup a také okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládeţ v Pardubickém
kraji,“ sdělil ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun Jaroslav
Novák.
„Dlouhodobě se snaţíme podporovat školství na Lanškrounsku a partnerství se SOŠ a SOU
Lanškroun, které trvá jiţ roky, si velmi ceníme, “ uvedl Vladimír Křivka z firmy AVX Czech
Republic, která se zaměřuje na elektrotechnickou výrobu a je jedním z největších zaměstnavatelů
na Lanškrounsku. „Těší nás, ţe investice míří do školy právě v tomto mikroregionu, který je průmyslově velmi významný,“ dodal Vladimír Křivka.
Zdroj: Tisková zpráva PK

SOŠ a SOU Lanškroun vyuţila sponzorský dar na nákup tabletů Tec2Screen www.lanskrounsko.eu – 15. 12. 2017
Společnost AVX Czech Republic, s. r. o. věnovala Střední odborné škole a Střednímu odbornému
učilišti Lanškroun šek ve výši 125 tisíc Kč na vybavení technických oborů.
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V minulém roce navštívil Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Lanškroun ředitel
společnosti AVX Czech Republic, s. r. o. Hynek Stejskal, aby předal řediteli školy šek v hodnotě
125 tisíc Kč. Po předání daru si prohlédl prostory školy v ulici Sokolské a navštívil výuku
odborného výcviku. Současně zavítal i na výuku zaměstnanců společnosti AVX Czech Republic,
s. r. o., kteří si zde zvyšují svou kvalifikaci a odbornost.
"Věřím, ţe nejlepší cestou ke zvýšení atraktivity technických předmětů a oborů je moţnost
pracovat při výuce s moderním vybavením a zábavnou formou. Studenti tak získávají zkušenosti,
které jim zajistí širší uplatnění v profesní kariéře. I kdyţ moţná nezůstanou v technických
oborech, budou mít širší znalosti a větší moţnosti uplatnění na budoucím trhu práce. Společnost
AVX proto dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a snaţí se vyuţít synergie plynoucí z této
podpory. Je velmi uţitečné, ţe se spolupráce mezi městem, firmami a školami v loňském roce
významně rozšířila," uvedl ředitel společnosti AVX Czech Republic, s. r. o. Hynek Stejskal.
SOŠ a SOU Lanškroun vyuţila štědrého daru od společnosti na nákup 2 tabletů Tec2Screen a rozšířila tak technické zázemí učebny mechatroniky,
která je vybavena stavebnicemi FESTO.
Tec2Screen je tablet se speciální aplikací, který díky kabelovému propojení
s mechatronickými a elektropneumatickými stavebnicemi, slouţí jako multimediální výukové prostředí pro potřeby ţáků SOŠ a SOU Lanškroun.
Speciální aplikace instalovaná přímo
v tabletu umoţňuje měření základních
elektrických veličin, sestavování a programování řídícího software. Součástí
zařízení jsou texty, animace a videa,
která pomáhají uţivatelům s řešením úloh a praktických kurzů pro pneumatiku, hydrauliku,
mechatroniku a řídicí systémy.
Zpracovala: Jana Kolomá
Mladí reprezentanti města převzali ocenění - www.lanskrounsko.eu – 15. 12. 2017
Město Lanškroun uţ více neţ 20 let hledá a oceňuje mladé lidi, kteří svými výsledky ve
vědomostních, kulturních nebo sportovních soutěţích pomáhají budovat jeho dobré jméno.
Nedávno se podařilo zjistit, ţe poprvé se v kronice města o ocenění mladých reprezentantů psalo
v roce 1997, tehdy za výsledky v roce 1996.
Do ankety s názvem „Mládeţ reprezentuje město Lanškroun“ mohly své elektronické nominace
za výsledky v roce 2017 opět posílat školy, sportovní i jiné organizace, případně i fyzické osoby.
Do 31. ledna 2018 se jich sešlo celkem 120. Jako obvykle město dobře reprezentovali mladí
hudebníci, divadelníci i sportovci ze široké palety odvětví. A potěšily i dobré výsledky ve
vědomostních soutěţích.
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Na slavnostní vyhlášení, které proběhlo na sále lanškrounského zámku ve čtvrtek 22. března
2018, bylo pozváno celkem 24 jednotlivců a 16 kolektivů. Podvečerem provázeli starosta města
Radim Vetchý a předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání Dagmar Flídrová, pamětní listy
a odměny předával místostarosta Miloš Smola. Novinkou letošního roku bylo hlasování veřejnosti, do kterého během týdne přišlo 682 platných hlasů. Ocenění Talent roku 2017 v něm
získala Petra Pecháčková se 167 hlasy.
Na zámek byla pozvána a převzala ocenění ţákyně SOŠ a SOU Lanškroun Kristýn Slezáková,
která se v soutěţi Kalibr Cup 2017 umístila na 1. místě v účesové tvorbě.
Zajímavým zpestřením programu a dalším dárkem pro oceněné bylo vystoupení zpěváka Martina
Haricha, který se představil ve třech vstupech. Na závěr bylo pro oceněné i jejich doprovod
připraveno drobné občerstvení.
Text: Lada Sitová
Mezinárodní soutěţ Kalibr Cup 2018 – Lanškrounské městské noviny 2/2018
Kalibr Cup je soutěţ ţáků středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě. Ve školním roce
2017/2018 se koná dne 8. 2. 2018 jiţ 18. ročník, který je pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška,
člena Rady Pardubického kraje za oblast školství.
Letos bude soutěţit 31 středních škol z celé České a Polské republiky – zúčastní se i partnerské
školy Zespoł Szkół im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z Dzierzoniowa a Stredná odborná škola
z Keţmaroku.
„Soutěţí se ve čtyřech kategoriích: účesová tvorba, make-up, nail-art a body-art. K dnešnímu dni
je přihlášeno celkem 72 soutěţících. Přihlášení jsou finalisté školních kol odborných dovedností
oboru Kadeřník a Kosmetička. Jednotlivá druţstva jsou sloţena ze soutěţící a modelky, která letos
ve svých kategoriích budou ztvárňovat společné téma „Mystic Gothic“. V kaţdé kategorii budou
vyhlášeni první tři soutěţící a ti budou odměněni věcnými cenami. Ostatní účastníci dostanou
diplom za účast v soutěţi“, upřesňuje Vlasta Tomanová, učitelka odborného výcviku.
Prvních deset vítězných modelů z kaţdé kategorie postoupí do uţšího finále, které se bude konat
během mezinárodního veletrhu KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ A ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO
STYLU WORLD of BEAUTY SPA 2018.
Soutěţ Kalibr Cup by se v tak velkém rozsahu nedala zorganizovat bez podpory sponzorů, kterým
patří poděkování za podporu mladých talentů z oborů Kosmetické sluţby a Kadeřník. Finanční
podporu jsme získali od Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje za oblast
školství.
Příští 19. ročník Kalibr Cupu se koná dne 14. 2. 2019 na téma “Moulin Rouge“ .
Kalibr Cup 2018 – Lanškrounské městské noviny 3/2018
Letošní jiţ 18. ročník středoškolské soutěţe Kalibr Cup se nesl ve znamení mytické gotiky.
Kromě soutěţících z českých středních škol změřily své síly kadeřnice a kosmetičky ze Slovenska, Polska a Ukrajiny, konkrétně Zakarpatské oblasti, která je partnerským regionem
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Pardubického kraje. Kalibr Cup je soutěţ v kosmetické a kadeřnické tvorbě, která se dělí do čtyř
kategorií. účesová tvorba, make-up, mail-art a body art.
Tisková zpráva PK
Lanškrounské projekty postupují do krajského kola – Lanškrounské městské noviny 3/2018
V pátek 9. února se ve sportovní hale Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
Lanškroun utkali ţáci a studenti s vědeckotechnickými projekty na 11. ročníku okresního kola
Festivalu vědy a techniky pro děti a mládeţ v Pardubickém kraji. „Soutěţní prostory pro festival
nám zapůjčila SOŠ a SOU Lanškroun. Chtěl bych škole poděkovat za přípravu, která byla
obzvláštně náročná, jelikoţ se zde předchozí den konala mezinárodní soutěţ Kalibr Cup“, uvedl
spolupořadatel festivalu Pavel Resler.
„Soutěţ je vyhlášena ve dvou kategoriích. Hlavní cenou krajského kola pro kategorii JUNIOR
(ţáci 6. – 9. tříd základních škol nebo 1. stupně víceletých gymnázií) je týdenní odborná stáţ ve
Francii. Odměnou pro kategorii Středoškolák je postup do národního finále soutěţe EXPO
SIENCE AMAVET v dubnu 2018 a moţnost postupu do soutěţe INTEL ISEF 2019 v USA“,
doplnil Pavel Resler.
V okresním kole soutěţe pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy bylo prezentováno 96 projektů,
které zastupovaly pestrou škálu vědeckých oborů. Návštěvníci se mohli seznámit s historickými
tématy, které se týkaly válečné a poválečné historie, nebo se mohli zamyslet nad současným
problémem obezity. Soutěţící jim také prezentovali, jaké stresové faktory atakují středoškoláky
nebo jak by se středoškoláci rozhodovali v parlamentních volbách.
Široké zastoupení měly v soutěţi projekty z oblasti robotiky. Ţáci lanškrounského gymnázia
představili své projekty Smart room nebo Microbit raketový systém. Jan Chromec ze ZŠ
A. Jiráska oslovil odbornou porotu dálkovým ovládáním vozítka pomoci microbitů.
O postupu do krajského kola rozhodovala odborná porota, jejímiţ členy byli také zástupci
lanškrounských firem, starosta Radim Vetchý nebo radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek.
„Hlavním oceněním projektů je postup do krajského kola. Současně projekty ale mohly získat
zvláštní ocenění starosty a místostarosty města, Pardubického kraje nebo společností, které byly
na festivalu v hojném počtu zastoupeny, a tímto jim za jejich účast děkuji. Spolupráce firem
a škol má smysl a tato soutěţ to jen potvrzuje“, uvedl starosta Radim Vetchý.
Krajské kolo soutěţe e uskuteční ve dnech 8. a 9. března 2018 v Pardubicích a Lanškroun na něm
zastoupí 20 projektů.
Jana Kolomá
Školy získají nové vybavení – Lanškrounské městské noviny 6/2018
Desítky milionů korun investuje kraj po pěti středních škol.
Svitavsko. Orlickoústecko – Pardubický kraj rozdělí mezi pět středních škole desítky milionů
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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korun na vybavení. Projekty chce kraj spolufinancovat z evropských dotací. Investic se dočkají
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně a Poličce. Litomyšlské a vysokomýtské gymnázium nebo Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli.
„Jedná se o investiční projekty s financováním ex post. Kraj musí výdaje financovat ze svého
rozpočtu a dotaci obdrţí aţ na základě předloţených ţádostí o platbu“, řekla radní pro regionální
rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.
Na lanškrounské střední škole se o listopadu loňského roku buduje přístavba a modernizují
odborné učebny. Celkové náklady jsou 52 milionů korun. Vybavení přijde na 11,7 milionu. „Do
školy bude pořízena IT a audiovizuální technika, vybavení pro laboratoř mechatroniky a učebnu
silnoproudu i nový nábytek.“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek.
Vybavení do přírodovědných laboratoří získá litomyšlské gymnázium. „Necháme pořídit digitální zrcadlovku, makro-objektiv, teleobjektiv, kompaktní digitální fotoaparát, dalekohledy
a další vybavení v hodnotě 770 tisíc korun!, uvedla Štěpánová s tím ţe škola získá IT a audiovizuální techniku za 700 tisíc.
Krajští radní podpořili také dodávkou gastrotechniky pro střední školu a učiliště v Poličce. „Bude
dodán gastro nábytek a zaţízní pro odborné učebny oboru řezník-uzenář za zhruba dva miliony
korun“, dodal Bernášek.
Nový nábytek a pomůcky do laboratoří a dílen půjdou i do vysokomýtského gymnázia. „Bude
pořízen nábytek za necelých 600 tisíc korun a také pomůcky jako vrtačka, tavná pistole, svěrák,
siloměr, ampérmetr, voltmetr za 1,2 miliony korun“, podotkl Berrnášek s tím ţe celý projekt bude
stáţ 6,7 milionu korun.
Na litomyšlské zahradnické škole probíhá rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba
skleníku za zhruba 45 milionů korun. „Bude pořízeno vybavení z nerezu, tedy regály, stoly, za
950 tisíc korun,“ přiblíţila Štěpánová.
Ţáci „přičichnou“ k práci ve výrově – Orlický deník – 14. 6. 2018
Budoucí nástrojaři získají praxi ve firmě Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí.
Jablonné nad Orlicí – Firma Isolit-Bravo a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Lanškroun společně s Pardubických krajem podepsaly v úterý memorandum o spolupráci. Isolit
připravil pro třídu nástrojařů prostory, které na své náklady vybavil dílenským zařízením. Tento
týden si praktickou výuku mohli vyzkoušet dobrovolníci, od nového školního roku tam ţáci
budou dojíţdět pravidelně.
„Chceme podpořit šikovnost našich dětí, chceme jim dát moţnost poznat nejnovější technologie
a ukázat jim, jak to v praxi funguje. Doufáme, ţe tím prospějeme mladým lidem, a tím celému
okolí“, řekl ředitel podniku Isolit-Bravo Kvido Štěpánek. Firma do zařízení a vybavení učebny
investovala milion korun. Přesto si ţáky nechce zavázat podmínkou budoucího zaměstnání. „Je
zcela na nich, aby se po škole rozhodli, kam se vydají“, potvrdil Kvido Štěpánek.
Učiliště při podnicích byla běţná do začátku devadesátých let. Dnes se k podobné praxi firmy
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vracejí, aby si vychovaly budoucí zaměstnance. Ve školách ţáci sice mají praxi, ta jim ale nedá
tolik jako samostatný výrobní proces.
Isolit-Bravo škole kromě vybavené dílny poskytne také instruktory, kteří budou spolupracovat
s mistrem odborného výcviku a budou se věnovat ţákům. „Ve škole máme dobré vybavení včetně CNC strojů, ale samozřejmě zdaleka nemáme takovou technologickou špičku jako v Isolitu.
Navíc je výroba věcí, které mají vyuţití při další výrobě a neskončí v koši, pro ţáky ohromně
motivující“ vyzdvihl mistr odborného výcviku Vladimír Mazák. „Nástrojařina mě baví a tady je
opravdu top technologie. Ani s formami bych se takhle jinde nenaučil“ potvrdil slova učitele ţák,
který si vyzkoušel obrábění. Třída nástrojařů se bude dělit na dvě skupiny po 12 ţácích, kaţdá
skupina bude mít výuku v Isolitu půl roku a pak se vystřídají.
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ocenil, ţe se další firma rozhodla podporovat
učňovské školství. „Jsem rád, ţe firmu Bühler následuje další firma v regionu a ţe Isolit-Bravo
chce mít podíl na výchově mladých techniků a umoţňuje ve svých prostorách skupinový odborný
výcvik. Je důleţité, aby ţáci získávali nejen technické. ale i jiné pracovní návyky v prosperujících
firmách“, uvedl. Přínos duálního vzdělávání ocenil také ředitel lanškrounské školy Jaroslav
Novák: „Podobná praxe podporuje nejen znalosti, ale i zodpovědnost a pečlivost, protoţe výrobky
ţáků budou pouţity. Coţ znamená, ţe mohou být i finančně oceněni“.

Souteže
Ţákovská soutěţ Společenstva českých knihařů 2017
V červnu se zúčastnili ţáci SOŠ a SOU Lanškroun - ţáci 2. a 3. ročníku oboru Knihař soutěţe
SČK - Vazby jedné knihy s titulem “ Zapomenuté knihařské dovednosti“. Ţáci obdrţeli sloţky
knihy a zhotovili celopapírovou, zavěšovanou vazbu. Soutěţe se zúčastnilo šest ţáků, kaţdý se
svým originálním provedením vazby. Naši ţáci museli obstát ve velmi těţké konkurenci škol
s jiným zaměřením jako např. grafické školy, vyšší odborné a další.
Porota v počtu pěti knihařů anonymně hodnotila zaslané ţákovské
práce podle 3 kritérií:
funkčnost knihy podle norem, přesností provedení
technické a řemeslné zvládnutí výzdoby
design výzdoby desek
Porota udělila první tři ceny absolutním vítězům a dále ocenila tři
výjimečné vazby čestným uznáním. Jedno z čestných uznání
získala i naše ţákyně 2. ročníku Hedvika Matyášová. Vyhlášení
a předání cen proběhne na knihařském semináři v Kyjově
a všechny zhotovené vazby budou vystaveny ke zhlédnutí ve Vlastivědném muzeu v Kyjově.
Děkuji Hedvice i ostatním zúčastněným nejen za účast, ale za skvělou reprezentaci školy.
Dana Faltejsková
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Dne 25. 10. 2017 se na naší škole uskutečnil jiţ 2. ročník soutěţe s názvem DIGITÁLNÍ
HLEDÁNÍ, která byla určena pro ţáky 8. – 9. ročníků základních škol. Soutěţe se zúčastnilo šest
dvoučlenných druţstev se ZŠ B. Smetany Lanškrouna, ZŠ Dobrovského Lanškroun. Kaţdé
druţstvo se při prezentaci zapsalo i svým specifickým
názvem a tak jsme měli např.
týmy s názvem Jednoroţci,
Strana NE!, Unicorni atd.
Soutěţící obdrţeli v učebně PC
zadání 40 otázek, které byly
zaměřeny na vyhledání poţadované informace na internetu
ze všech moţných oblastí.
K jejich splnění bylo nutné
vyhledat správné odpovědi na
různých internetových portálech a rozcestnících. Vyhledané
informace soutěţící zapisovali
do záznamového archu. Časový
limit pro vyhledání informací byl 60 minut, úkolů 40. Maximální počet získaných bodů za
druţstvo tedy byl 80. Průběh soutěţe byl velmi zajímavý i dramatický, neboť soutěţící museli
zvaţovat jak a kde danou poţadovanou informaci co nejrychleji získat. Body za dvoučlenné
druţstvo se sčítaly dohromady.Pořadí druţstev, na prvních třech místech, bylo následující.
Zvítězila dvojice Nela Kříţová a Petr Nečas ze ZŠ Dobrovského s názvem Strana NE! – 6,5
bodu, druzí skončily Tereza Filová, Vendula Jirsenská ZŠ B. Smetany – Unicorni - 60 bodů a na
třetím místě se umístily Natálie Ţabová a Sabina Svobodová, ZŠ B. Smetany – Bez jména - 56,5
bodu. Vítězové obdrţeli diplomy a drobné ceny. Drobnosti obdrţeli i ostatní soutěţící. Soutěţ se
všem účastníkům líbila.
Mgr. Čestmír Nakládal
Ţáci soutěţili v anglickém jazyce
Dne 14. listopadu 2017 se uskutečnila olympiáda středních odborných škol v anglickém jazyce.
Soutěţ uspořádala Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun a soutěţící byli rozděleni do
dvou kategorií – kategorie A pro 3. a 4. ročníky a kategorie B pro 1. a 2. ročníky. Ţáci nejprve
absolvovali první část, která se skládala z poslechu, čtení a gramatiky. Po sečtení bodů deset
nejlepších ţáků z kaţdé kategorie postoupilo do ústní části, kde ţáci mluvili nejprve ve dvojici,
pak samostatně na vylosované téma. Z naší školy byl nejúspěšnějších Adam Uher ze třídy 4. ME,
který obsadil výborné 10. místo. Všem našim soutěţícím děkujeme za účast v této soutěţi
a doufáme, ţe pro ně byla nejen zkušeností, ale i motivací pro studium anglického jazyka.
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Kategorie A
Adam Uher (4. ME) – 10. místo
Filip Ryšavý (4. ME) – 11. Místo
Daniel Bořek (4. ME) – 15. místo
Matěj Šilar (3. ME) – 21. místo

Kategorie B
Martin Kovář (2. ME) – 22. místo
Adam Mareš (2. ME) – 34. místo
Milan Stehlík (1. ME) – 36. místo
Jan Borek (1. ME) – 37. místo
Mgr. Jana Janoušková

Pomáda na DM
Na podzim vţdy domov mládeţe oţívá kadeřnicko-kosmetickou soutěţí. Většina ubytovaných je
vytrţena ze všedních dní a snaţí se zapojit do příprav. Nejvíce se však musí snaţit soutěţní
druţstva. Ta, stejně jako v minulých létech, jsou tříčlenná a sestávají z kadeřnice, kosmetičky
a modelky. Malým oříškem bylo letos vybrání tématu pro tento jiţ třináctý ročník soutěţe.
Z nabízených moţností témat dívky prvních ročníků neoslovilo ţádné, a tak sama děvčata přišla
s návrhy modelek mafiánek nebo dívek pomády. Na základě hlasování vyhrálo téma Pomáda.
Stanovený večer soutěţe se neodkladně blíţil a dívky plné očekávání, jaké to bude, se nervózně
vyptávaly na průběh předešlých ročníků. Klidný přístup a rady vychovatelů dodávaly soutěţícím
druţstvům chuť do práce. Vybírání oblečení, zkoušení účesů i líčení se konzultovalo a kontrolovalo s videi filmu Pomáda. Dívky film pouštěly stále dokola, aby zhlédly, jak jsou herečky
oblečené, nalíčené a učesané. O to více stresující bylo, kdyţ některé modelky onemocněly těsně
před soutěţí a nemohly přijet do domova mládeţe. Nemocné dívky však ochotně zastoupily
ţákyně starších ročníků. A tak byl
nečekaný problém vyřešen.
V očekávaný podvečer dne 28. 11.
2017 se začali scházet naši hosté.
Jako první přišla paní třídní učitelka
Mgr. Jiřina Vaňková a paní třídní
učitelka Mgr. Renata Richterová
Tučková přišla i s panem učitelem
Mgr. Pavlem Richtrem. Mgr. Vlasta
Tomanová je jiţ poněkolikáté naší
váţenou předsedkyní poroty a za
spolupráce odborných poradkyní
Mgr. Markéty Záplatové a Mgr. Evy
Dadákové hodnotily účesy a líčení
společně s třídními učitelkami. Za
radu domova mládeţe modelky svým
bodováním podpořily Olexandra Korshunová a Magdaléna Vorbová. Moderování se ujaly Lucie
Kovaříková a Nikola Pospíšilová. Hodina, po kterou se soutěţní druţstva snaţila vytvořit nejvěrohodnější modelku retro filmu, velmi rychle uběhla a příjemnou atmosféru dokreslovala hudba
taktéţ z filmu Pomáda, kterou připravil David Polák.
Práce soutěţících byla velmi vyrovnaná a nebylo zrovna lehké vybrat nejzdařilejší model. Díky
zkušené a pečlivé porotě byly oceněny tyto ţákyně:
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První místo v kategorii líčení obsadila ţákyně třídy 1. KM Alena Bednářová. Druhé místo za
líčení vybojovala ţákyně třídy 1. KM Michaela Lajzová a na třetí příčku v líčení dosáhla Martina
Badalová, také ze třídy 1. KM. V kategorii účes se na prvním místě umístila Tereza Tesárková ze
třídy 1. KA, druhé místo za účes získala Aneta Kořenovská ze třídy 2. KA a bronz připadl Tereze
Holomkové ze třídy 1. KA.
Velkou radost dívkám udělaly ceny, které jsme jako v minulých létech mohli pořídit díky SRPDŠ
naší školy. Poděkování patří všem soutěţícím za jejich zodpovědný přístup a také všem pedagoggickým pracovníkům, které u nás na domově mládeţe vţdy rádi vidíme. Díky nim má tato soutěţ
tu správnou soutěţní atmosféru. Jiţ nyní se těšíme na další ročník.
Bc. Jitka Drábková

Kalibr Cup 2018 očima učitelky OV
Jiţ po 18. se dne 8. února 2018 konala mezinárodní soutěţ středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě Kalibr Cup. Letošní téma se neslo v duchu „Mystic Ghotic“. Soutěţit přijely
i školy z polského Dzierzoniowa a slovenského Keţmaroku. Soutěţí nás opět provázel moderátor
rádia Vysočina Jiří Doleţal.
Naší školu reprezentovaly ţákyně z 2. a .
ročníku oboru kadeřnice Jana Poulová a Nicol Beranová. Z 29 soutěţících v účesové
tvorbě se na prvním místě umístila Ludmila
Valtrová z Jihlavy, druhé místo obsadila Jana
Blaţková ze Dvora Králové nad Labem a třetí místo obsadila Nikola Václavíková z Opavy.
Naše soutěţící Jana Poulová obsadila 10.
místo a Nicol Beranová 14. místo. Umístění
v TOP 10 se nám tedy podařilo a postupujeme do uţšího finále, které se bude konat
během mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého ţivotního stylu WORLD of
BEAUTY dne 17. 3. 2018 v Praze.
Ţákyním přejeme mnoho úspěchů v další profesní kariéře. 19. ročník Kalibr Cupu se bude konat
14. 2. 2019 na téma „Moulin Rouge“ a věřím, ţe bude opět úspěšný jako ten letošní.
Bc. Andrea Suchomelová
Matematická soutěţ
Dne 27. 3. 2018 se v Ústí nad Orlicí konalo regionální kolo matematické soutěţe. Soutěţního kola
se zúčastnili dva ţáci z naší školy – Tereza Štorková ze třídy 1. KM a Jan Karlík ze třídy
2. NS. Další dva přihlášení ţáci se z důvodu nemoci nemohli účastnit.
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Ţáci ve svých kategoriích velmi dobře reprezentovali naši školu
Tereza Štorková obsadila pěkné 8. místo ze 40 účastníků a Jan Karlík skončil na 5. místě
z 18 účastníků.
Oběma ţákům děkuji za reprezentaci školy v soutěţi a přeji jim mnoho úspěchů ve studiu
a v dalších soutěţích
Mgr. Jiřina Vaňková
Soutěţ odborných dovedností nástrojařů v Dobrušce
Soutěţ pořádaná jako krajské kolo soutěţí zručnosti SOD 2018 v rámci celostátní přehlídky
České ručičky.
Soutěţ proběhla ve Střední škole - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695 od 14.
do 15. 3. 2018. Soutěţe se zúčastnilo devět druţstev ze čtyř krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého a kraje Vysočina. Ţáci třídy 3. NS David Resler a Josef Macůrek se
umístili na pěkném 3. a 15. místě v pořadí
druţstev pak na čtvrtém místě. Soutěţ se konala ve dvou dnech a byla sloţena z 2 částí.
První den proběhla praktická část. Soutěţící
museli vypilovat a provést montáţ svěrky.
Pilování a vrtání jednotlivých částí svěrky
bylo přesné, následovalo sestavení jednotlivých částí do sebe a provedení funkční
zkoušky svěrky. Praktická část soutěţe trvala
7 hodin. Dbalo se také na dodrţování bezpečínosti práce. Soutěţící měli po praktické části
malé pohoštění od pořádající školy, připravené od místních ţáků. Pořádající škola měla
průběh soutěţe dobře technicky zabezpečen.
Druhý den čekala na soutěţící teoretická část.
Skládala se z technologického postupu, technického kreslení, výpočtu hmotnosti polotovaru,
výpočtu převodového poměru převodovky, výpočtu střiţné síly, rozboru lícovacího uloţení
a testu. Na závěr proběhlo vyhodnocení a vyhlášení vítězů v kulturním domě Dobrušky za účasti
sponzorů soutěţe KBA – Grafitec s.r.o. Dobruška a zástupců vedení města Dobruška.
Ţáci se připravovali na soutěţ jak po praktické, tak i po teoretické stránce. Pro ţáky to byla dobrá
příprava před nadcházejícími závěrečnými zkouškami. Děkujeme za příkladnou reprezentaci naší
školy.
Vladimír Mazák
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Soutěţ odborných dovednost knihařů
Kaţdoročně na konci května probíhá u knihařů soutěţ
odborných dovedností, kde kaţdý ţák můţe zhotovit
jakýkoliv výrobek z jakéhokoliv materiálu. Většinou
zhotovují výrobek, který se v daném ročníku učili a který
jim byl nejvíce blízký.
1. ročník:
1. místo

3. místo

Markéta Fišerová – vazba podlepovaná,
pouzdro s výřezem srdce
Jana Motlová – vazba podlepovaná
s plastikou na deskách, pouzdro
Lucie Zlochová – 3 bloky s vlastním návrhem ušití bloků, pouzdro

2. ročník:
1. místo
2. místo
3. místo

Šárka Prošková - fotoalbum z vlastnoručně vyrobených ručních papírů s přídavkem květin
Veronika Michalková – památník s aplikací květin
Beáta Soldánová – památník, desky zdobené barevnými prouţky

2. místo

U třetího ročníku nebyl nikdo ohodnocen, z důvodu nedostatečně zvoleného (jednoduchého)
výrobku nebo nedostatečného zpracování.
Dana Faltejsková
Soutěţ „O stříbrný píst SMC“
Třetí ročník mezinárodní studentské soutěţe
,,O Stříbrný píst SMC“, zaměřená na oblast průmyslové automatizace, se uskutečnila ve společnosti SMC Industrial Automation dne 21. března
a proběhla netradičně v nové hale výrobního
závodu SMC ve Vyškově. Soutěţ byla stejně jako
v minulých ročnících sloţena z teoretické a praktické části. Studenti si museli poradit se záludnými
úkoly na Pneutraineru, v testech i sestavit náročné
okruhy/obvody v simulačním softwaru Autosim.
Všechny disciplíny byly koncipovány tak, aby
otestovaly teoretické znalosti studentů a přiměly je
uţít je v praxi. Unikátní na tomto ročníku bylo, ţe
se jí zúčastnil rekordní počet 15 škol. Z těchto škol
byly vybrány dvoučlenné týmy těch nejlepších
studentů napříč ročníky.
Naši školu reprezentovali ţáci třetího ročníku oboru Mechatronik Jan Divíšek a Lukáš Blaţek
a obsadili sedmé místo v konkurenci středních odborných škol z Čech i Slovenska.
Bc. Jindřich Král
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Kulturní akce
Zajímavý válečný film oslavil Den boje za svobodu
Den studentstva (nebo nově Den boje za svobodu a demokracii) 17. 11. se rozhodla naše škola
oslavit dopoledne 16. 11. 2017.
Ţáci zaplnili hlediště lanškrounského kina. Čekal je historický film, který dokumentoval bitvu
o Dunkerque. Bitva o Dunkerque (město na severu Francie) se odehrála ve druhé světové válce
mezi Spojenci a Německem na jaře 1940.
Hitlerova vojska se probojovala k pobřeţí Atlantiku s dosahem na Lamanšský průliv a zároveň se
jim podařilo odstřihnout skupinu Britů, Francouzů a Belgičanů od hlavních vojsk, obklíčili je
a zahnali k pobřeţnímu městečku Dunkerque. Kolem 400 000 spojeneckých vojáků stálo proti
800 000 Němců.
Konflikt se vyhrotil 26. května 1940, kdy začala bitva. V následujících dnech, ale převáţně
v noci, připlouvaly k pobřeţí stovky britských civilních lodí a vojáky postupně odváţely. Podařilo
se tak zachránit 338 000 muţů.
Ale zůstalo 40 000 vojáků... V roce 2017 jsme měli moţnost přivítat významného občana Lanškrounska, pana Josefa Švarce, účastníka bojů ve Francii. Pan Švarc zůstal na pobřeţí Normandie,
uprchl z německého područí a zapojil se do osvobozování po vylodění Spojenců v roce 1944.
V říjnu roku 1944 byl převezen do přístavu Dunkerque. Teprve v roce 2017 byl pan Švarc oceněn,
získal za neobyčejnou statečnost Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu ČR.
Film nás zavedl do centra bojů nad Lamanšským průlivem. Tvůrci se zaměřovali na strastiplné
proţitky jednotlivců. Oslavili také vlastenecké přesvědčení britských občanů, kteří prokázali
neuvěřitelné: přemístit tisíce vojáků, ţivých terčů, do milované domoviny. To ještě netušili, ţe je
v pozdním létě 1940 čeká ještě fatálnější proţitek - letecká bitva o Anglii.
Mgr. Martina Fidlerová
Mgr. Gabriela Kubištová
Divadlo v Praze
Dne 27. 6. 2018 naše škola pořádala zájezd na divadelní představení do praţského Divadla pod
Palmovkou, které zajímavě zpracovalo román francouzského spisovatale Gustava Flauberta PANÍ BOVARYOVÁ.
Především jsme mohli ocenit herecký výkon Lucie Štěpánkové,
která ztvárnila Paní Bovaryovou, jenţ se snaţí najít štěstí jak
u milenců, tak i v marnotratném způsobu ţivota. Svou rodinu
dostává do dluhů, z nichţ není cesty ven. Přichází o veškeré iluze
a uchyluje se k sebevraţdě.
Po zhlédnutí divadelního představení jsme se přesunuli do centra
Prahy, kde jsme se podívali do Staroměstské radnice, ve které
jsme obdivovali gotickou kapli, historické reprezentační sály
a románsko-gotické podzemí. Bonusem byl i vynikající výklad
mladého vtipného průvodce, který nám z radniční věţe ochotně
ukázal další zajímavá místa a památky.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Ti ţáci, kteří neměli o návštěvu Staroměstské radnice zájem, se věnovali individuální prohlídce
města.
Věřím, ţe se návštěva Prahy všem líbila a ţe ji ocení především budoucí maturanti, kteří si ze
seznamu četby vyberou román Paní Bovaryová.
Mgr. Hana Sýkorová

Školení, přednášky
Kurz kadeřnické firmy Framesi – trendy podzim, zima 2017
Dne 3. 10. 2017 se ţáci oboru Kadeřník zúčastnili školení od kadeřnické firmy „Framesi“ v Hradci Králové. Pod názvem: „Trendy podzim – zima 2017“. Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme
dostali pozvání od kadeřnické firmy Framesi na školení, i kdyţ přípravky této firmy nepouţíváme v odborném výcviku.
KOLEKCE ÚČESŮ GENTLE WOMAN | PODZIM - ZIMA 2017
Jak jiţ napovídá název, tento trend obsahuje ingredience, jako jsou ţenskost, jemnost, měkkost
a pohodlí. Na účesu nenajdete ţádné rušivé prvky a je v dokonalé harmonii s oblečením. Ţena
trendu se touţí odlišit a dosahuje toho překvapivým způsobem – vrací se ke klasice ve své
nejrafinovanější verzi inspirované anglickým dvorem. Styl není výsledkem studie, ale je vrozený.
Sestřih vlasů je vytvořený za pomoci speciálních kadeřnických technik, se zachováním přirozeného pohybu. Z vlasových barev zaujme nový fialovomodrý a kávově hnědý odstín Eclectic
Care.
MEGATREND
Jak jiţ název trendu Gentlewoman napovídá, jedná se o styl rozhodný a vitální, jemný a ţenský,
ale především velmi elegantní. Ţena plující v této vlně se zrodila jako důmyslný potomek 80. let,
a odhozením nepoddajnosti stylu svých předchůdců získala sebedůvěru a úspěch. Výběr oblečení:
formální a šmrncovní, spousta měkkosti lehce hladící tělo. Milovnice stylu necítí potřebu oblékat
se do oděvů v pánském duchu, aby přitáhly ještě více pozornosti. Chtějí se odlišit, ale dosahují
toho překvapivým způsobem: nosí klasické kostýmy. Rafinované, ale určitě ne nudné.
VLASOVÁ MÓDA
V této sezoně vlasy drţí stejnou linii jako módní trendy: nositelnost, měkkost, pohodlí a ţenskost.
Pokud v minulosti vlasy znamenaly protiváhu k oblečení, dnes se oceňuje harmonie. Působí outfit
klasicky a elegantně, neobsahuje ţádné rušivé prvky a navíc si v něm uţijete pohodlí? Stejně
taková je vlasová móda: překrásné střihy a barvy, přirozený vzhled a pohyb vlasů. Protoţe styl
Gentlewoman nesmí vypadat jako výsledek studie, ale jako odraz přirozeného cítění.
IKONA VLASOVÉ MÓDY
Krátký a měkký střih symbolizuje kolekci účesů věnované moderní “jemné ţeně”, touţící po
praktičnosti, ale současně po velké výjimečnosti. Jasný klasický styl zdůrazňuje neobvyklé detaily
jako je barva vlasů s fialovými odstíny, střih vytvořený speciálními kadeřnickými technikami,
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které si pohrávají s dělením sekcí zubatou pěšinkou a pár vln pro eliminaci jakýchkoli “geometrických tendencí”.
KOLEKCE ÚČESŮ MYSTIC HEROES | PODZIM - ZIMA 2017
Středověcí hrdinové se stali motivem trendu, ve kterém bojovná ţena dobývá město svým divokým a současně velmi ţenským vzhledem. Obléká se do kůţe, přilnavého pláště a vysokých bot.
Černé nýtování, náramky, řady řetízků zdobí oblečení i doplňky. Tajuplné outfity perfektně ladí
s béţově blonďatými vlasy a kovově šedými akcenty, řadou dalších blond odstínů či klasickou
černou. Velký důraz je kladen na zdraví vlasů, měkkost a zářivý vzhled.
MEGATREND
Bojovná ţena prochází velkoměstem, vypadá sexy a velmi charismaticky. Taková je zástupkyně
kolekce Italian Style Energy. Bojiště se přesouvá do města, zápas se proměňuje v kaţdodenní
výzvy a správné reakce v nekonečné řady vnějších podnětů. Hrdinka trendu Mystic Hero nad nimi
snadno vítězí díky své přirozeně bojovné povaze. V boji za změnu stojí v první linii a ve svém
brnění chce dosáhnout svých ideálů. Je jako novodobý rytíř ve středověkém oděvu. Odváţná
princezna procházející se mezi minulostí a budoucností.
VLASOVÁ MÓDA
Styl, ve kterém převaţuje černá barva, zjemňuje tým Italian Style Energy tyrkysem a kouzelnými
blond odstíny. Ikonický účes se pyšní geometrickými liniemi, zatímco střídavé délky pánského
účesu lze volně upravit během stylingu do přirozeného vzhledu. Jako vţdy je kladen velký důraz
na péči o vlasy. Jejich měkkost, lesk a integrita jsou základem účesu a výsledkem péče pomocí
kvalitní profesionální kosmetiky.
IKONA VLASOVÉ MÓDY
Precizně vytvarovaný bob evokuje jak klasický účes šedesátých let, tak i odváţnou válečnici před
tisíci lety. Italian Style Energy mu dodává barvu, díky které se návrh stává futuristický a dokonce
navţdy aktuální. Od tohoto bodu začíná stavět kolekci účesů, s rytířskou duší a určenou pro ţeny
s moderním ţivotním stylem.
Ţákyně byly s tímto školením spokojeny, nejen proto, ţe se dozvěděly o nových trendech, ale
získaly také nové poznatky z vlasové kosmetiky, broţuru s módními účesy a jejich postupy
a certifikát o školení. Více můţete vidět na www.framesi.it
Mgr. Markéta Záplatová
Školení ţáků od firmy Goldwell
Dne 19. 10. 2017 proběhla další část školení ţáků oboru kadeřnice od firmy Goldwell. Školení
bylo rozděleno na dvě části a vedl ho přední technolog a kolorista Michal Pavlík, který dokázal
děvčata svými dovednostmi a vědomostmi velmi upoutat a celou výuku prokládal historkami ze
své praxe.
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První část školení byla zaměřena na barvicí systém. Podrobně vysvětlil barevný kruh, zákon
barev, z čeho se skládá barva dál i se základy kolormetrie. Školitel představil práci s barvami
Topchic, Elumen a Coloranc. Po celou
dobu školení si ţákyně vedly poznámky
na základě výkladu do připravených
podkladů. Na závěr teoretické části si
kaţdý účastník školení musel vyplnit
„výstupní list“, který obsahoval mnoho
otázek právě ze základu barev. Po předání správně vyplněného „výstupního
listu“ ţákyně obdrţely malé ohodnocení
v podobě foukacího kartáče, coţ pro
děvčata byla velká motivace a skutečně
se všechna snaţila zodpovědět otázky
správně.
V druhé části si ţákyně samy vyzkoušely práci s aplikační lahvičkou při nanášení přelivu Coloranc. Školitel Michal si vybral jednu modelku, na které předvedl vyčistění vlasu od chemických
barev pomocí šamponu a přípravku Oxycur a dále nanesl přeliv z řady Coloranc, kde kombinoval
tři odstíny v jednotlivých délkách.
Školení probíhalo v příjemné atmosféře, ţákyně se dozvěděly mnoho zajímavých informací, které
jistě pouţijí ve své profesní práci.
učitelky OV oboru kadeřník
Kurz kadeřnické firmy Goldwell
Dne 21. 2. 2018 se ţáci 2. ročníku oboru kadeřník společně s polskými studenty zúčastnili
odborného semináře od firmy Goldwell. Odborný seminář probíhal opět ve školící akademii
Goldwell Brno - Bosonohy. Seminářem nás provázel Michal Pavlík- přední technolog firmy
Goldwell společně se svou asistentkou Lenkou.
Seminář byl zaměřen na nové trendy 2018 – Mineral effect. Technika spočívá v tom, ţe barvy
jsou na sebe vrstvené v tlumených a výrazných passé, které se vzájemně překrývají. Odstíny jsou
odvozené od zemitých barev minerálních kamenů jako je opál, lazurit, aj. Kolekce Elemental je
charakteristická základní rovnou linií v spodní části a na sebe navrstvené jednotlivé partie, které
jsou různými technikami prostříhané. U těchto střihů se často pouţíval k projemnění a propojení
jednotlivých partií seřezávač Razor. Střih musí působit vzdušným dojmem, musí být lehce upravitelný.
Michal Pavlík pracoval na dvou modelkách. Modelky před očima studentů barvil, pouţíval jiţ
náročnější barvicí a melírovací techniky. Studenti mohli shlédnou techniku baylage, která je
v dnešní době velmi populární. Tato technika byla předvedena v jednodušší formě, kde vlasové
partie byly oddělovány do trojúhelníků. Kaţdý trojúhelník byl nabarven třemi odstíny. Ţáci mohli
také vidět, jak se pracuje s přípravkem Bondpro+, kdy vlasy jsou během procesu zesvětlené,
oţivené a hloubkově regenerované, vlasové vlákno je posílené a vazby vlasu stabilní.
V druhé části obarvené modelky ostříhali podle tohoto módního trendu. U střihu kladl Michal
důraz na preciznost provedení střihu, která nám usnadní dokončení úpravy vlasů a samozřejmě na
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závěrečný styling. Zaujal nás také způsob úpravy krátkých vlasů pomocí difuzéru, kde byla
vytvořena nepravidelná a přitom vzdušná textura.
Seminář byl velmi hezky zpracován, odnesli jsme si spousty cenných rad a inspirací, které vyuţijeme při další práci se ţáky.
učitelky OV
Kurz trichologie
Ve dnech 2. . 2018 a 4. 4. 2018 se konal kurz trichologie pro ţáky kadeřnického oboru. Kurz byl
rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla zaměřená na anatomii a fyzologii
vlasové pokoţky a vlasového růstu, se zaměřením na specifická onemocnění vlasové pokoţky.
V praktické části si ţáci vyzkoušeli práci s optikou se zaměřením na diagnostiku vlasové pokoţky
a vyzkoušeli si čistění vlasové pokoţky pomocí přípravku Kapyderm. Kurz byl vedený interaktivní formou p. Lukášem Rossbachem ze společnosti Kapyderm.
učitelky OV
Kurz barevné typologie
Dne 23. 3. 2018 se konala na pro ţákyně třetího ročníku kadeřnického oboru přednáška Barevná
typologie. Problematiku barevné typologie přednesla paní Bohdana Kobrová – stylová poradkyně.
V teoretické části byly pomocí prezentace představeny jednotlivé barevné typy - jaro, léto, podzim, zima. Děvčata se seznámila, jak jednotlivé barevné typy od sebe poznat, zda se jedná o teplý či studený typ, jaké barvy mu sluší a jakých se naopak vyvarovat.
V praktické části byly vybrány dobrovolné modelky, které se musely odlíčit a obléci do bílé
neutrální barvy tak, aby byly zakryty vlasy. Nejprve se muselo určit, zda je modelka teplý či
studený typ a poté se přikládaly barevné šátky, charakteristické pro jednotlivé barevné typy.
Děvčata sledovala změnu barvy obličeje, rtů, očí aj. Paní Kobrová byla velmi příjemná a na časté
dotazy pohotově odpovídala. Na závěr děvčata prošla testem, kde musela podle barvy šátků určit
o jakou barvu se jedná a jaký typ ji nosí.
Přednáška byla velice zajímavá a ţákyně si odnesly spoustu cenných rad, které jistě vyuţijí nejen
při závěrečné zkoušce, ale i v soukromém či profesním ţivotě.
Bc. Andrea Suchomelová
HairPaint – vyholovací tuţka
Dne 27. 4. 2018 se ţákyně druhého ročníku oboru kadeřník zúčastnily odborného školení od
firmy Skinso na vyholovací tuţku HairPaint. Tato vyholovací tuţka je bezpečný a zároveň bezkonkurenční nástroj pro kadeřníky a Barber’s salony. Moţnosti vyuţití tohoto nástroje je
nekonečné, vede přes zaholení vousů, zaholení kontur, lze s ním tvořit jednoduché tvary za
pouţití šablon nebo sloţité obrazce.
Školením nás provázela opět paní Michaela Nepovímová, distributorka firmy Skinso. Ţákyně
byly nejprve seznámeny s teorií práce, výměnou břitů a s prací se šablonami. Svůj výklad doplnila
i praktickými ukázkami na modelu, kterého si přivezla.
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Po úvodní teorii nastala praktická část. Ţákyně utvořily provizorní tři kadeřnictví a pracovaly na
svých modelech. Paní Michaela velmi ochotně všem ukazovala práci s nástrojem, který si při
práci vyzkoušeli všichni ţáci. Na hlavách modelů se během chvíle začaly objevovat různé vyholené obrazce, pěšinky, zaholené kontury. Modelové se nám proměnili v krásné moderní mladé
muţe.
Práce ţákům utíkala velmi rychle, některé ţákyně se nechaly zlákat a samy si nechaly na hlavě
vyholit obrazce. Práce s HairPaintem byla velmi inspirativní a zábavná. Školení se všem líbilo,
poděkování patří především všem modelům, kteří se nebáli a byli velmi milí, vstřícní a ochotní.
Budeme rádi, kdyţ se k nám budou i nadále vracet a nechají se od děvčat upravit.
Bc. Andrea Suchomelová
Kurz prodluţování vlasů
Dne 15. 5. 2018 se na odborném výcviku konal kurz na prodluţování vlasů metodou Keratin.
Kurz si ţáci platí sami a není povinný. Je na kaţdém, jestli se ţák přihlásí a posune se dál ve
svém vzdělávání. Mohou se zúčastnit všechny ročníky oboru kadeřnic.
Kurz zajišťuje Diamond - Beauty Lenka Hořáková a po jeho absolvování kaţdý účastník obdrţel
certifikát školícího centra Diamond - Beauty vystavený pod záštitou AKCZ-Asociace kadeřníků
České republiky.
Na začátku kurzu probíhala nejdříve komunikace se zákazníkem – výběr druhu vlasů, délky vlasů,
barvy a kde získat první zákaznice. Pro výběr vlasů se ţákyně musely naučit test kvality vlasů.
Následovalo seznámení se s nástroji na prodluţování vlasů, jak poznat kvalitní keratin, jak si
udělat své prameny k prodluţování a následovalo prodluţování vlasů na modelkách. Po
úspěšném prodlouţení, se ţáci učili prameny sundávat a znovu prodluţovat.
Školení, kde je vše teoreticky a později na modelech nebo cvičných hlavách, si ţáci určitě lépe
zapamatují a získají zručnost.
Mgr. Markéta Záplatová
Kurz firmy Goldwell
Učitelky OV a 6 ţákyň kadeřnického oboru navštívilo kurz o novinkách v barvení, který se konal
dne 28. 5. 2018 v Hradci Králové.
Vlasová barva s efektem Elemenadet je spojení přímých barviv @ Pure Pigments, jeţ obklopují
oxidační barviva. Vlasu dodávají mimořádnou zářivost a působivý lesk. Vrstvení barev vytváří
pohyblivý 3D efekt, kdy se barva dopadem světla postupně proměňuje.
Praktická část byla ukázána na čtyřech modelkách, kaţdá měla jinou barevnou proměnu a recepturu. Nové barvy mají 6 odstínů.
Radka Navrátilová
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Kurz - trvalá na řasy
Pro velký zájem ţákyň oboru kosmetické sluţby se konal před koncem školního roku kurz Trvalá
na řasy. Tento kurz byl určen pro kosmetičky prvního, druhého a třetího ročníku.
Trvalá na řasy je v podstatě stejná procedura, která se pouţívala na vlasy. Procedura se provádí
pomocí speciálních natáček, které se aplikují na řasy. Následně kosmetička pouţije speciální
„trvalou“ – tedy přípravek, který řasy udrţí v natočeném stavu. Tato fáze trvá zhruba 15 minut
a následně přichází neutralizační tekutina, která zabere také asi 15 minut. Celý proces není
bolestivý nebo nepříjemný a řasy si natočený tvar udrţí aţ tři měsíce. Asi největší výhodou je, ţe
trvalá řasy vůbec nepoškozuje.
Procedura je velmi vhodná pro kaţdou ţenu, nezáleţí, zda má krátké či dlouhé řasy, trvalá se dá
pouţít na všechny typy řas. Díky ondulaci je výraznější pohled, řasy jsou krásně natočené
a opticky se zvětší a otevřou oči.
Mgr. Eva Dadáková

Exkurze
MSV 2017
Dne 9. října navštívili naši ţáci mezinárodní strojírenský veletrh MSV2017, aby zde načerpali
nové informace nejen z oblasti strojírenství, ale především z oboru automatizace a mechatroniky.
Celý veletrh se nesl v duchu průmyslu 4.0, kde vystavovatelé předvedli kyberneticko-fyzikální
systémy a směr, kterým se automatizace a integrace systémů budou ubírat. Děkujeme firmám
Stäubli, Mitsubishi Electric, Lintech, Hönigsberg & Düvel Datentechnik, OK Technical Group
(OK Strojservis), FANUC, FESTO a KUKA za ochotu, vstřícnost a poskytnutí vyčerpávajících
informací.
Josef Němec
Československo 1918 – 1938 v dobových originálech – 13 komnat První republiky
Dne 12. 10. 2017 se ţákyně třetích ročníků obor kadeřník a knihař vydaly do Prahy do Galerie Tančícího domu, kde se přenesly v čase do období První republiky.
Tato slavná éra Československa, vymezena lety 1918 aţ 1938,
je zobrazena v tematické expozici s názvem “13 komnat První
republiky” a je rozdělena do celkem třinácti sekcí, které symbolizují specifické tematické okruhy od filmu a umění, přes módu či sport, aţ po politiku a podnikání. Filmový okruh, nám
nabídl dobové kostýmy, plakáty a fotografie hvězd stříbrného
plátna jako byla Adina Mandlová nebo Anny Ondráková, či
osobní věci komika Vlasty Buriana. Prvorepublikovou módu
zastupují nejen návrhy slavné československé návrhářky Hany
Podolské.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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V sekci, věnované podnikání, jsme viděli prvorepublikově zařízenou kavárnu, cukrovinky, včetně
grafického zpracování obalů, i tehdejší reklamy firmy Baťa. Výstava nám přiblíţila světovou
slávu i kaţdodenní ţivot Československa v dobových originálech.
Prohlédli jsme si originální nábytek operní zpěvačky Emy Destinnové, mystický cyklus Matka
Země Františka Drtikola, bustu Voskovce a Wericha od sochaře Otakara Švece, 3D rekonstrukci
plakátu Osvobozeného divadla, konstruktérský model prvního sériově vyráběného proudnicového
automobilu na světě.
Vyjeli jsme výtahem do osmého patra tančícího domu, do kavárny s terasou a krásným výhledem
na Prahu. Byl to opravdu krásný záţitek, protoţe nám počasí přálo.
Mgr. Markéta Záplatová
Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Tematická exkurze do Prahy
Dne 7. 12. se ţákyně 3. ročníku oboru Kosmetička vypravily do matičky Prahy poznávat její
vánoční krásy a upevnit své znalosti v německém jazyce. Uvítací pozdrav guten Morgen na
nádraţí v Lanškrouně je tedy nevyvedl z míry a celkem pohotově odpověděly.
Jako hlavního přepravce jsme si vybraly Regio Jet pro jeho nejvýhodnější ceny a marketingové
praktiky spočívající v lahvičce vody a tisku zdarma i v ceně nejlevnější jízdenky.
Po příjezdu do Prahy následoval návod v němčině jaké si zakoupit jízdenky na metro, kam
pojedeme, kde přestoupíme a kde vystoupíme. Všechny vše pochopily, neboť jsme spořádaně
dorazily na stanici Malostranská a po zámeckých schodech vyfuněly k Hradu. V tomto ročním
období a čase byly schody téměř prázdné, jen u sochy Karla Hašlera se nějaký kovboj pokoušel
o zpěv americké hitovky od Elvise Presleyho. Horší kulturní záţitek snad nás uţ nepotká!
Achtung, Achtung, následuje opatření proti nepatřičným událostem na Praţském hradě. Vybalily
jsme svačiny a klíče z baťohů, objeli nás skenerem a shledali způsobilými a mohly jsme do areálu
Hradu.
První zastávka byla u Zlaté uličky a první
zděšené výkřiky, ţe to neumí zpaměti, ţe
to bude číst a tady, ţe to po sobě nemůţe
přečíst. Nakonec vše dobře dopadlo.
Moţná jsme všemu neporozuměly, ale
svůj účel to splnilo, a tak to má být. Jen je
smutné, ţe pro českého studenta i pro
českého učitele je prohlídka Zlaté uličky
ztíţená pro její nemalé vstupné a my
skončily před jejími branami.
Sídlo českých králů i současného prezidenta mělo kouzelnou Weihnachtsatmosphäre, opustily jsme je s těţkým srdcem a pokračovaly dál. Přivítalo nás Staroměstské náměstí a jeho vánoční strom.
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Mezi jinými nechyběli ţivý oslík, kravka, ovečky a teď ještě my. Kdo ale chyběl, byli Hanušovi
apoštolové. Astronomische Aposteluhr funktioniert nicht.
Poslední zastávkou se s námi loučilo Václavské náměstí a krátká chvíle k pořízení vánočního
suvenýru.
Pak uţ jen zurück nach Hause.
Also bis bald.
Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Exkurze v Pohner Chrudim
Dne 11. 12. 2017 se ţákyně 1. ročníku kadeřnického oboru zúčastnily exkurze do kadeřnického
velkoobchodu v Chrudimi u pana Pohnera. Pan Pohner nám tuto exkurzi umoţňuje kaţdý rok
před Vánoci, převáţně pro první ročníky.
Po příjezdu nás mile uvítal a ukázal prostory velkoskladu. Později se ţákyně rozdělily na dvě
skupiny, jedna si mohla zakoupit za akční ceny, které Hair servis nabízí a druhá si prohlédla
prostory školicího střediska - zde si ţáci prohlédli typy kadeřnických nůţek a jejich výrobu
prostřednictvím dataprojektorové prezentace, dále fény a strojky na stříhání. Ţáci se seznámili
s tím, jak o nůţky pečovat, starat se o ně a také, na co si mají dávat pozor při nákupu nůţek
a strojků. Poté se skupiny vyměnily.
Strávili jsme příjemné dopoledne. Ţáci si navíc mohli nakoupit kvalitní kadeřnické výrobky, které
nejsou v drogériích k dostání. Rádi s panem Pohnerem uţ léta spolupracujeme a věříme, ţe tomu
tak bude nadále.
Mgr. Markéta Záplatová
Exkurze v CZ LOKO

Dne 7. 6. 2018 se třída 1. NS
zúčastnila exkurze v CZ LOKO v České Třebové. Ţáci byli seznámeni s historií i současností firmy a zejména
s moţnostmi uplatnění v jejím
provozu. Po úvodní přednášce
pak navštívili výrobní provozy
firmy, která se zaměřuje na
výrobu a rekonstrukci kolejových vozidel, které dodává
do mnoha zemí Evropy.
Exkurze byla velmi zajímavá
a některým ţákům určitě dodala
motivaci
potřebnou
k úspěšnému zvládnutí svého učení. V případě zájmu mají také moţnost ucházet se v ČZ LOKO
o brigádu či učební praxi.
Mgr. Jiří Mann
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Pevnost poznání
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jsme s ţáky 2. ročníku knihařského oboru jeli na školní výlet do Olomouce
do Pevnosti poznání. Pevnost poznání se nachází v rekonstruovaném objektu bývalého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky, realizované Univerzitou Palackého v Olomouci.
Vedle čtyř stálých interaktivních expozic z oblasti přírodních a humanitních věd nabízí laboratoře,
dílny, ateliéry, studia a multifunkční Laudonův sál. V muzeu je připraveno více neţ 200 zábavných exponátů, dílny pro dobrodruţné pokusy, filmový sál nebo digitální planetárium.
Mohli jsme vybírat z několika výukových programů a vyzkoušet si nejrůznější dřevěné hlavolamy, 3D piškvorky, šifry nebo zatopit město stoletou vodou anebo si zahrát na světelnou
harfu.
V pevnosti jsme strávili celé dopoledne a skvěli se bavili. Nejen, ţe jsme se hromadu věcí
dozvěděli, ale všechno jsme si i vyzkoušeli. Některé hlavolamy nás dost potrápily, ale naopak
u některých jsme se nasmáli (hlavně, kdyţ to někomu nešlo).
Na oběd jsme šli do Šantovky, kde jsme ochutnali různé druhy nabízených jídel z Mexika, Číny,
ale i českou kuchyni. Vyrazili jsme na zpáteční cestu a po menším zpoţdění dorazili do Lanškrouna.
Dana Faltejsková
Parníkem po Vltavě
V úterý 19. 6. 2018 se třída 3. KM společně s učitelkou odborného výcviku vypravily na školní
výlet. Cílem výletu bylo město Praha, kam jsme po necelých dvou hodinách dorazily vlakem.
Cesta ubíhala rychle díky
neustálé konverzaci. Po krátkém
rozchodu na Václavském náměstí
začala plavba parníkem po Vltavě. Počasí nám přálo a bylo
hodně teplo. Plavba trvala hodinu
a k vidění bylo spoustu památek,
které z břehu lze stěţí vidět.
Plavba parníkem přinesla nevšední záţitek, díky kterému se
nabízel úţasný výhled na okolní
krajinu a památky.
A pak uţ nás čekala cesta do
centra, kam jsme dorazily chvilku po poledni, a proto byla vhodná chvíle pro přestávku na oběd,
nákup suvenýrů a procházku městem. Samozřejmě nechybělo focení, které je u dívek velice
populární. Společný výlet se vydařil a rády budeme vzpomínat na krásně proţitý den a mnoho
společných záţitků.
Mgr. Eva Dadáková
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Na hradě Špilberk
Dne 19. 6. 2018 vyrazila 1. KA z České Třebové vlakem směr Brno. Navštívili jsme hrad
Špilberk a jeho kasematy, Zelný trh, Kapucínský kostel a kryptu, Katedrálu sv. Petra a Pavla.
Vyčerpaní jsme došli do Galerie Vaňkovka, kde jsme se občerstvili a nakoupili. Počasí nám přálo,
takţe jsme si to parádně uţili. Prostě super výlet.
Mgr. Renata Richterová Tučková
Exkurze v CZ LOKO a Legiovlak v České Třebové
Dne 26. 6. se ţáci 3. ročníku Mechanik elektrotechnik zúčastnili exkurze do firmy CZ LOKO
Česká Třebová. Firma se zabývá výrobou kolejových vozidel, jejich modernizací, opravami,
servisem a také pronájmem kolejových vozidel.
Na úvod ţáci zhlédli video, které jim představilo jak historii firmy, tak její současnost. Poté
následovala prohlídka jednotlivých provozů podniku. Uviděli lokomotivy a jejich „vnitřnosti“
v různém stavu rozpracovanosti aţ po kompletní nové stroje. Jednu takovou si prohlédli i reálně,
vyšplhali se do kabiny strojvůdce, která uţ je dnes vybavena nezbytnou ledničkou a mikrovlnou
troubou. Pokud tedy v budoucnu budou hledat zaměstnání, tato firma jim otvírá širokou paletu
moţností uplatnění v profesích, jejichţ jádrem je práce spojená s ţeleznicí, lokomotivami a jejich
motory.
Den ale ještě neskončil a poté se ţáci přesunuli jen o pár desítek metrů dál na nádraţí v České
Třebové, kde právě stál Legiovlak, který je replikou legionářského ešalonu z let 118 – 120,
s nímţ se českoslovenští legionáři přesouvali bojem s bolševiky přes Rusko po Transibiřské
magistrále. Průvodce velmi neortodoxně vylíčil celou dvouletou anabázi. Ţáci se dozvěděli
informace, které v ţádné učebnici nenajdou a získali tak spíše lidskou představu o této etapě
českoslovanských dějin.
Aby ovšem mozkové buňky našich ţáků během jednoho z posledních dnů školního roku netrpěly,
zamířili jejich kroky z nádraţí do českotřebovského bazénu. 26. červen tak byl uţitečný den ve
školním roce 2017/2018.
Mgr. Bc. Martina Stejskalová

Sport ve škole
Kopaná
Okrskové kolo SŠ her ve fotbale chlapců se konalo dne 6.10. 2017 v Lanškrouně.
SOŠ a SOU Lanškroun – SOUO Králíky
SOŠ a SOU Lanškroun - PSŠ Letohrad
Gymnázium Letohrad

0:0
1 : 1 (branka O. Tareš)SOŠ a SOU Lanškroun 6 : 0 (branky O. Tareš – 4, O. Marek -1, A. Antes – 1)
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Pořadí : 1. SOŠ a SOU Lanškroun
2. PSŠ Letohrad
3. SOUO Králíky
4. Soukromé gymnázium Letohrad

Naše druţstvo postupuje do okresního finále, které se hraje ve Vysokém Mýtě.

Mgr. Pavel Richter

Po vítězství v okrskovém kole v kopané se naši ţáci zúčastnili okresního finále v kopané, které se
konalo 19. 10. 2017 ve Vysokém Mýtě. Uţ samotný postup byl úspěchem, tudíţ nás čekali daleko
silnější soupeři neţ při okrskovém kole v Lanškrouně.
Okresního kola, se kromě naší
školy, zúčastnily Gymnázium
V. Mýto, ISŠT V. Mýto a VOŠ
a SŠT Česká Třebová. Turnaj se
uskutečnil vylosováním dvou semifinálových dvojic. Naši chlapci
se utkali ve druhém semifinále
s Gymnáziem V. Mýto. Všechny
zápasy se hrály 2 x 30 minut.
Utkání se vyvíjelo pro nás zpočátku pozitivně, vedli jsme 1 : 0
a ještě nastřelili břevno. Soupeř nás
pak ale v průběhu zápasu začal
přehrávat a nakonec jsme podlehli
1 : 4. V zápase o 3. místo, s ISŠT
V. Mýto, který se hrál pouze 2 x 20 minut, došla motivace i fyzické síly a odešli jsme s poráţkou
1 : 4.
Po sportovní stránce lze konstatovat, ţe jsme se soupeřům vyrovnali herně, místy jsme je
i přehrávali, ale chyběly především fyzické a někdy i fyziologické síly. Soupeři byli mnohem
vyspělejší a dá se říci, ţe nás svým způsobem přetlačili silově.
Díky všem chlapcům, kteří reprezentovali naši školu, jmenovitě: Fikejz Filip -1. NS, Jednoróg
Erik, Moučka Adam, Palkovič Tomáš, Pecháček Ladislav - 2. NS, Tareš Pavel - 2. ME, Beran
Daniel, Šilar Matěj - 3. ME, Marek Ondřej, Pleskot Tomáš, Šembera David, Tareš Ondřej, Finger
Adam - 3. NS, Antes Aleš a Skalický Ondřej - 4. ME.
Mgr. Čestmír Nakládal

Florbal – okrskové kolo středoškolských her
Okrskové kolo SŠ her ve florbalu chlapců se konalo dne 6. 12. 2017 v Lanškrouně.
SOŠ a SOU Lanškroun – VOŠ a SŠT Česká Třebová
SOŠ a SOU Lanškroun – SZeŠ Lanškroun
SOŠ a SOU Lanškroun – Gymnázium Lanškroun

90

1:2
8:1
1:0
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Celkové pořadí :

1. VOŠ a SŠT Česká Třebová
2. SOŠ a SOU Lanškroun
3. Gymnázium Lanškroun
4. SZeŠ Lanškroun

Slušného umístění dosáhlo družstvo naší školy. Cenné je především vítězství nad celkem Gymnázia Lanškroun.
Mgr. Pavel Richter
Lyžařský výcvik v Jánských Lázních
Letošní lyžařský výcvik proběhl tradičně na svazích Černé hory od 4. 3 do 9. 3. 2018. Nedaleko
konečné stanice kabinkové lanovky v nadmořské výšce 1260 metrů našla ideální podmínky
k výcviku družstva začátečníků. Ostatní družstva využila všechny sjezdovky, které nabízí tento
Skiresort. Střídáním terénů si tak mohli všichni postupně zdokonalovat své lyžařské a snowboardové dovednosti. Věřím, že v tomto horském prostředí načerpali všichni účastníci dostatek
nových sil a motivace k úspěšnému zvládnutí tohoto školního roku.

Mgr. Pavel Richter
Sportovní dny – turistika a branný závod

V úterý 22. května, v rámci sportovního dne,
absolvovali naši žáci turistický pochod na trase
Lanškroun – Sázava – Albrechtice – Lanškroun.
Počasí bylo na pochod ideální. Celková trasa
byla okolo 6 km. Zpestřením byly různé lesní
zkratky, překonávání překážek, ale všichni jsme
se nakonec šťastně setkali v cíli cesty. Někteří
žáci i přes poučení od třídních učitelů absolvovali cestu v nazouvací obuvi a tudíž si pochod
moc neužili. Nicméně celkově se akce podařila
bez úrazů s příjemnou únavou.
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Ve středu 2. května proběhl v okolí Zámečku u Rudoltic branný závod, při kterém museli
účastníci na 3 km dlouhém okruhu prokázat dovednosti ve střelbě ze vzduchovky a hodu
granátem na cíl.
Výsledky - chlapci
1. Petr Grezl
2. Filip Fikejs
. Ladislav Pecháček
Výsledky - dívky
1. Tereza Hrubá
2. Michaela Kristková
. Marie Flekrová

2.NS
1.NS
2.NS
1.KA
2.KA
1.KA

1,58 min.
14,8
14,40
1,5 min.
21,0
21,10

Mgr. Čestmír Nakládal

Cyklovýlet – Strakonice
Konečně prázdniny. V sobotu 30. 6. 2018 jsme naloţili kola do přívěsu a vydali se autobusem do
jihočeských Strakonic s nutnou zastávkou na oběd v Pelhřimově. Ubytování bylo zajištěno v domově mládeţe VOŠ, SPŠ a SŠ řemesel a sluţeb Strakonice ve dvoulůţkových pokojích. Kuchyňka, toalety a umývárny byly společné.
V neděli v 9 hodin jsme vyrazili na první výlet na kolech, někteří na elektro. První zastávka –
Hoštice náves a všem se vybavily filmy Zdeňka Trošky Slunce, seno …. Na místním hřbitově
jsme si připomněli písničky Michala Tučného. Po dobré kávě nebo polévce jsme pokračovali do
Volyně.
Přes Radkovice a Němčice jsme dojeli
k vodnímu mlýnu Hoslovice a absolvovali prohlídku s poutavým výkladem.
Areál mlýna tvoří tři stavby: rozlehlá
budova mlýna téměř čtvercového půdorysu, zděná stáj s roubeným chlévem
a stodola s přístavkem. Všechny objekty
jsou kryté došky a nad budovou mlýna
se vlévá voda z náhonu do napájecího
rybníčku. Areál je částečně ohrazený
kamennou zídkou.
Hoslovice - první písemná zmínka
o vodním mlýnu v Hoslovicích pochází z roku 1952. Zprvu patřil roku křiţovníků, později
strakonickému panství. V roce 1829 koupil mlýn Jakub Harant z nedaleké Střídky. Poslední
vlastník Karel Harant hospodařil na mlýně spolu se sourozenci Annou a Františkem. Na počátku
padesátých let odmítli vstoupit do zemědělského druţstva a dostali se do rozporu s tehdejšími
zákony. Po téměř dvouletém pobytu u pomocných technických praporů (1952 – 1954)
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a následkem setrvávání ve svém odporu byli oba bratři v roce 1955 zatčení a zbaveni svéprávnosti. Poté se uzavřeli ve svém mlýně, izolovali se od společnosti a technického pokroku.
Dokud jim síly stačily, obdělávali svá pole a louky. Karel zemřel v lednu 2004. V roce 2005
koupil mlýn od dědiců Jihočeský kraj, který zajistil celkovou opravu.
Dost historie a jede se dál přes Kraselov zpět do Strakonic – najeto celkem 52 km.
Pondělním cílem bylo historické město
Písek. V 9 hodin jsme po delším tápání
opustili město Strakonice a zamířili
příjemnou cyklostezkou přes Sudoměř,
abychom si vystoupali k mohyle Jana
Ţiţky z Trocnova, který tu v r. 1420
zvítězil v boji za vyuţití vozové hradby. Po nezbytném foto jsme pokračovali „po zelené“ přes lán obilí do
Kestřan a Raţic aţ do Putimi.
Putim - je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi
a lidové písni "Kdyţ jsem já šel tou Putimskou branou". Leţí na pravém břehu řeky Blanice, těsně
před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku, kam jsme
dojeli kolem poledne.
Písek - jméno města je odvozeno od rýţování zlatonosného písku. Prvními lidmi, kteří vstoupili
na místo pozdějšího středověkého města,
byli Keltové. Podnětem pro zaloţení Písku
bylo nerostné bohatství v podobě zlatonosného písku. Od konce 12. století stála
rýţovnická vesnice na pravém břehu řeky
Otavy. Vzniklá osada se jmenovala „Na
Písku“.
Ve městě jsme strávili příjemné dvě
hodiny, prošli se po nejstarším dochovaném kamenném mostě spojujícím dva
břehy řeky Otavy a kochali se výhledy na
řeku a okolí. Z Písku jsme pokračovali
přes Kestřany a Štěkeň zpět do Strakonicnajeto 60 km.
V úterý jsme zamířili do Blatné se zastávkou ve městě Sedlice, které je známe paličkovanou
krajkou.
Blatná – prohlédli jsme si vodní zámek, původně gotický hrad, který vlastnil rod Bavorů ze Strakonic, poté Lev z Roţmitálu a v roce 1978 ho získali Hildprantové, kteří jej regotizovali. K zámku přiléhá velký anglický park se stádem daňků. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Třebohosticích – najeto 65 km.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Ti, kteří si v úterý chtěli od kol odpočinout, se vydali autem na Zvíkovské Podhradí, hrad Zvíkov
a lodí po Orlické vodní nádrţi aţ na hrad Orlík. Výlet se také vydařil.
Středa byla odpočinková, jelo se po pěkné cyklostezce přes Čejetice do Vodňan na řece Blanici.
Město Vodňany zaloţil český král Přemysl Otakar II., král ţelezný a zlatý. Město později proslulo
jako jedno ze středisek jihočeského rybářství. Roku 1420 ho dobyl Jan Ţiţka a poté se přidalo
k husitům. V druhé polovině 15. stol. se začaly zakládat rybníky, které jsou dnes typickým
znakem okolní krajiny.
Po dobrém obědě jsme zamířili do Protivína. Město je známo především díky pivu, jeţ se vaří
v místním pivovaru zaloţeném v roce 158. Pivo Platan, kterou vaří Městský pivovar Platan
s. r. o., získal své jméno od dvojí aleje platanů, která vede bráně pivovaru.
Zpět jsme se vydali přes Raţice opět po cyklostezce do Strakonic – najeto 60 km.
Ve čtvrtek, poslední sportovní den, jsme se vydali po Otavské cyklistické stezce do Horaţďovic.
Cyklostezka je páteří cykloturistické dopravy v oblasti jihozápadních Čech. Cesta
začíná na Modravě, vede podél řeky Vydry
a Otavy, prochází přes Horaţďovice, Strakonice a končí na Zvíkovském Podhradí.
Stezka vedla kolem vody, lesem i loukami,
kolem Ţiţkova mostu. Přes Katovice jsme
dojeli do Střelských Hoštic. Zde jsme si
prohlédli muzeum řeky Otavy v přízemí
místního zámku. Kolem poledne jsme dojeli do Horaţďovic na oběd.
Horaţďovice – osídlení je spjato s hradištěm na Práchni, osadu Gorazdějovice, zaloţil kněz Gorazd. Město bylo opevněno a postavena
tvrz. Král Rudolf Habsburský město obléhal, ale při obléhání . července 1307 zemřel na úplavici.
V období husitských bouří stálo město na straně táboritů i proti vlastní vrchnosti. Později se
panství stalo majetkem Půty Švihovského ze Švihova a Rýzmberka, který nechal postavit vodovod a zřídit klášter minoritů. Koncem druhé světové války bylo město 6. května 145
osvobozeno americkou armádou generála Pattona
Do Strakonic jsme přijeli opět po Otavské stezce – najeto 50 km.
Strakonice - na místě dnešního města původně stály
čtyři vsi (Strakonice, Bezděkov, Ţabokrty a Lom),
které se spojily v poddanské město Strakonice. Od
druhé poloviny 12. století a na začátku 13. století začal rod Bavorů budovat místní hrad. Roku 124
daroval Bavor I. se svou manţelkou Bolemilou polovinu strakonického hradu řádu johanitů (maltézští
rytíři), kteří v něm vybudovali raně gotický kostel
a klášter. Strakonice byly jedním z hlavních středisek
protihusitského odporu. Další rozvoj města nastal
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v 19. století, kdy byla zaloţena textilní továrna Fezko a ve 20. století po zaloţení České zbrojovky.
V pátek 6. 7. 2018 v 10 hodin dopoledne jsme se vydali autobusem na zpáteční cestu do Lanškrouna. Kola jsme naloţili do přívěsu ve čtvrtek večer. Všichni jsme unavení, ale vracíme se ve
zdraví domů, coţ je při věkovém průměru 58,9 let velmi dobré. Litujeme však, ţe s námi nemohl
poznávat krásy jiţních Čech vedoucí zájezdu pan V. Jureček, který po prvním dnu v sedle kola
onemocněl a zbytek týdne strávil v posteli na domově mládeţe v horečkách. Za pět dní jsme
najeli téměř 300 km, někteří i více. Tak tedy „sportu zdar a kolům zvlášť“ a nashledanou příští
prázdniny.
Dagmar Jandová
foto Ing. František Černý

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření a financování školy v r. 2017
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště jako příspěvková organizace hospodaří na
základě předem sestaveného vyrovnaného rozpočtu.
Náklady spojené s provozem školy jsou hrazeny z několika zdrojů:
Přímé náklady (platy, odvody, příděl do FKSP a ostatní přímé náklady vyplývající z pracovně
právního vztahu) jsou hrazeny z dotace MŠMT. Výše dotace úzce souvisí s počtem ţáků
a s počtem tříd v jednotlivých studijních a učebních oborech.
Provozní neinvestiční výdaje (náklady na běţný provoz školy – např. nákup energií, sluţeb,
materiálu, běţné opravy a udrţování majetku v provozuschopném stavu odpovídajícímu
bezpečnému provozu, apod.) jsou z větší části hrazeny provozní dotací zřizovatele, tj. v našem
případě Pardubickým krajem.
SOŠ a SOU má pro svůj provoz k dispozici domov mládeţe s ubytovací kapacitou 120 lůţek.
Měsíční příspěvek ţáka na jedno lůţko představuje částku ve výši Kč 1 100,-, coţ za školní rok
tvoří příjem ve výši cca 884 000,- Kč. Tyto prostředky z velké části pokryjí provoz domova
mládeţe. Část prostředků je věnována na opravy a obnovu zařízení domova mládeţe (např.
obnova zastaralého inventáře, mimoškolní činnost ubytovaných ţáků v podobě zájmových
krouţků).
V období školních prázdnin tyto prostory pronajímáme na ubytování sportovcům dle potřeb
tělovýchovných oddílů. Ubytování poskytujeme na základě předem dohodnuté ceny, která je dána
kalkulací na l lůţko a l noc. Cena je stanovena tak, aby pokryla náklady na ubytování a zisk, který
vznikne škola vyuţívá ke zkvalitnění ubytování na domově mládeţe.
Součástí domova mládeţe je sportovní areál – hřiště, které slouţí naším ţákům v rámci tělesné
výchovy a ubytovaným ţákům v odpoledních hodinách. Toto hřiště také pronajímáme a zisk poté
pouţijeme na obnovu sportovního areálu.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Další velkou oblastí vlastních zdrojů jsou trţby z produktivní práce ţáků.
Na naší škole vyučujeme obory kosmetička, kadeřnice a knihař. Máme zde několik salonů pro
veřejnost, které jsou zdrojem trţeb v oblasti praktického vyučování. Tyto prostředky slouţí
k pokrytí velké části nákladů na materiál. Kromě toho jsou sluţby pro veřejnost velkým přínosem
pro samotné ţáky. Zajišťují jim moţnost získání praktických zkušeností ve zvoleném oboru
a naučí se i komunikovat se zákazníkem.
S výukou oborů kosmetička a kadeřnice souvisí jiţ tradiční soutěţ „KALIBR CUP“, která se koná
pravidelně kaţdý rok na naší škole. Mezi soutěţícími jsou zástupci českých, slovenských
a polských škol.
Na sluţbových oborech vyučujeme obor knihař. Vzhledem k tomu, ţe o tento obor je menší zájem
mezi ţáky, přesto trţby z produktivní práce nejsou zanedbatelné. Jedná se především o vazby
Sbírek zákonů, různých knih, výrobu ozdobných desek na maturitní vysvědčení a výuční listy pro
celou řadu škol, apod.
Dále na SOŠ a SOU vyučujeme obor nástrojař, kde ţáci zhotovují drobné zakázky pro některé
firmy lanškrounského regionu. Kromě toho ţáci získávají praxi přímo v pracovním procesu. Toto
vše vede ke zkvalitnění výuky a sníţení nákladů na praktické vyučování.
Další obory jsou zaměřeny na elektroniku a výpočetní techniku. I v této oblasti se nám kaţdoročně podaří prodat část výrobků našich ţáků. Probíhá zde i odborný výcvik ţáků Vojenské školy
z Moravské Třebové.
Toto vše jsou prostředky, které pouţíváme pro zajištění hlavního poslání školy, tj. výchovu
a vzdělávání ţáků a jejich přípravu na budoucí povolání.
SOŠ a SOU kaţdý rok vytváří fond reprodukce majetku. Fond je tvořen především z odpisů
dlouhodobého majetku. Finanční krytí je zajištěno účelovou dotací zřizovatele. Část je tvořena
také z doplňkové činnosti školy. Takto získané prostředky vyuţíváme k rozšíření prostorů pro
výuku, modernizaci vybavení strojů a zařízení investičního charakteru. Část prostředků také
pouţíváme na opravy budov.
Pro zachování vybavení školy učebními pomůckami v souladu s evropským standardem vyuţíváme i moţnosti získání sponzorských darů.
Nemalý zdroj příjmů školy představuje pronájem sportovní haly a gymnastického sálu. Tyto
prostory pronajímáme především místním sportovním oddílům za účelem tréninku, ale také se zde
pořádají různé turnaje a přebory. Cena za pronájem sportovní haly a gymnastického sálu je
stanovena na základě kalkulace, která vychází ze skutečných nákladů na provoz a 10-15 %ním
ziskem v souladu s organizační směrnicí školy.
Všechny tyto činnosti probíhají v souladu s organizační směrnicí, tak aby nebyla narušena hlavní
činnost školy, tj. vzdělávání a výchova ţáků, a vedou k moţnosti nákupu nové výpočetní techniky, která nám poté slouţí k zajištění vysoké úrovně výuky ţáků.
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Rozpočet školy:
neinvestiční dotace MŠMT
neinvestiční dotace zřizovatele
dotace KÚ na projekt prohloubení spolupráce SŠ
trţby z produktivní práce
trţby z praktické výuky pro VOŠ Moravská Třebová
trţby za ubytování
trţby za pronájem tělocvičny
dotace „MĚSTA Lanškroun“
ostatní výnosy související s pronájmy
stipendia ţákům oboru knihař, nástrojař
ostatní příjmy

21 22 876,- Kč
4 709 200,24Kč
25 000,- Kč
0 554,- Kč
749 349,40Kč
884 000,- Kč
214 84,- Kč
5 84,50Kč
65 770,26Kč
15 600,- Kč
166 557,12Kč

Příjmy hlavní činnosti za rok 2017 představují částku ve výši Kč 29 077 275,52. Náklady na
hlavní činnost v roce 2017 byly ve výši Kč 29 184 010,10. Hlavní činnost školy v roce 2017
vykazovala ztrátu ve výši Kč 106 734,58. Tato ztráta byla pokryta ze zisku v doplňkové činnosti.
V roce 2017 byl v doplňkové činnosti vytvořen zisk ve výši Kč 107 816,-.
Po pokrytí ztráty z hlavní činnosti byl zbytek zisku ve výši Kč 1 081,42 rozdělen následujícím
způsobem:
Kč
200,příděl do fondu odměn
Kč
881,42
příděl do rezervního fondu.
Investiční činnost:
SOŠ a SOU v roce 2017 vytvořila z odpisů fond rozvoje investičního majetku ve výši Kč
1 4 56,-. Zřizovatelem nařízený odvod z odpisů v r. 2017 představoval částku ve výši Kč
664 000,- Kč. Škola pouţila fond na pořízení sestavy FESTO ve výši Kč 128 1,-, na kterou
škola obdrţela finanční dar ve výši Kč 110 471,-. Dále jsme z fondu uhradili vypracování
projektu na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši Kč 43 621,- v objektu na Lidické ulici.
Zůstatek fondu k 1. 12. 2017 je ve výši Kč 1 8 804,81.
Fond kulturních a sociálních potřeb:
Počáteční stav
315 109,71 Kč
Tvorba fondu
12 271,- Kč
Čerpání
226 268,70 Kč
(příspěvky na stravování, rekreace, zájezdy, ţivotní a ostatní jubilea zaměstnanců, apod. dle
vyhlášky FKSP a schváleného rozpočtu čerpání fondu na rok 2017)
Zůstatek fondu
401 112,01 Kč
Nesplacené půjčky zaměstnancům
97 4,- Kč
Rezervní fond:
Zůstatek fondu k 1. 12. 2017 je ve výši Kč 172 835,78. V roce 2017 fond nebyl pouţit.
Fond odměn:
Zůstatek fondu k 1. 12. 2017 je ve výši Kč 65 378,-. V roce 2017 fond nebyl pouţit.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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SOŠ a SOU kaţdoročně provádí v souladu s vyhláškou revize zařízení, tak, aby byla zajištěna
bezpečnost ţáků, zaměstnanců a majetku. Majetek školy je pojištěn před ţivelnými pohromami
nebo zcizením v rámci Pardubického kraje.
Dále k 1. 10. 2017 byla provedena inventarizace zásob, výdejen nářadí a knihovny. K 0. 11.
2017 byla provedena inventarizace dlouhodobého majetku a k 1. 12. 2017 dokladová inventarizace. Nově pořízený majetek je opatřen inventárním číslem a zařazen do majetku školy.

Výsledky inspekční činnosti
Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí dne 25. 4. 2018
Výkonem kontroly byla pověřena: p. Eva Krejsová z Okresní správy SZ v Ústí nad Orlicí.
Předmět kontroly:
Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákony č. 187/2006 Sb., z.č. 582/1991 Sb. a 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolované období: od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2018.
Kontrolní zjištění a závěr:
1. Plnění povinnosti v nemocenském pojištění – v kontrolovaném období bylo zkontrolováno 137
pojistných vztahů. Nedostatky nebyly zjištěny.
2. Plnění povinnosti v oblasti pojistného - za celé kontrolované období bylo zkontrolováno 137
případů. Nedostatky nebyly zjištěny.
3. Plnění povinnosti v důchodovém pojištění – v kontrolovaném období bylo zkontrolováno 137
pojistných vztahů. Zaměstnavatel plnil ohlašovací a oznamovací povinnost a vedl stanovenou
evidenci pro účely důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny.
4. Kontrolou bylo ověřeno se mzdovými listy 86 ks stejnopisů ELDP za rok 2015, 72 ks
stejnopisů ELDP za rok 2016 a 72 ks stejnopisů ELDP za ro. 2017. Zaměstnavatel vede ELDP
pro kaţdého občana stanoveného zákonem. Nedostatky nebyly zjištěny.
5. Zaměstnavatel byl v kontrolovaném období vyzván k potvrzení údajů potřebných pro řízení
o přiznání důchodu. Nedostatky nebyla zjištěny.
K provedení kontroly byla ze strany zaměstnavatele poskytnuta patřičná součinnost. Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uchovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro
účely důchodového pojištění v souladu s platnými zákony. Ředitel školy byl seznámen s výsledkem kontroly.
Finanční kontrola ve veřejné správě Krajským úřadem Pardubického kraje dne 4. 6. 2018
Výkonem kontroly byly pověřeny
Ing. Ivana Procházková a Ing. Hana Vodičková - pracovnice odd. ekonomického OŠ Pardubického kraje
Předmět kontroly:
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Čerpání prostředků na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33 353) v r. 2018. Kontroly se zúčastnili
za kontrolovanou osobu Ing. Jaroslav Novák, ředitel SOŠ a SOU Lanškroun a p. Eliška
Matějková, zástupce ředitele pro ekonomiku školy.
Kontrolní zjištění a závěr:
Kontrola na místě byla ukončena dne 4. 6. 2018 – veškeré doklady zapůjčené k nahlédnutí byly
kontrolované osobě vráceny. Průběţnou veřejnoprávní kontrolou nebylo shledáno nedodrţení
účelovosti.

Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech

Ve školním roce 2017/2018 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun nebyla
zapojena projektů, ale pracovala na udrţitelnosti uzavřených projektů.

Partnertsví se ZS Nr 1 Dzierzoniów

Novou smlouvu o spolupráci mezi školami SOŠ a SOU Lanškroun a ZS Nr 1 Dzierzoniów pro
školní rok 2018/201 podepsali ředitelé obou škol dne 22. června 2018 ve městě Dzierzoniow.
Zájezd do Dzierzoniowa
V úterý 3. 10. 2017 proběhl kaţdoroční zájezd ţáků do partnerské školy v polském Dzierżoniówě.
Po shlédnutí propagační filmů, které představily školu i město, jsme se rozdělili do dvou skupin
a místní ţáci nás provedli školou. Podívali jsme se do odborných učeben, které jsou moderně
vybaveny a velice nás zaujaly odborné učebny pro výuku mechatroniky. Prošli jsme tělocvičnou,
která se pouţívá i na slavnostní školní akce a navštívili jsme i hodinu výuky polského jazyka
a programování v jazyce C++. Průvodce nám dělali místní ţáci a celý výklad vedli v anglickém
jazyce.
Po obědě jsme zavítali do muzea hornictví v Nové Rudě, kde jsme
navštívili i vytěţenou štolu. Od průvodce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a seznámili jsme jak
s historií dolu, tak i s technologií těţby.
Nejsilnějším záţitkem bylo jistě seznámení se s místním duchem a projíţďka v důlním vlaku.
Ač nám celý den propršelo, odjíţděli
jsme plni dojmů a záţitků a děkujeme
polským přátelům za bohatý program
a příjemně proţitý den.
Luděk Skalický
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Pedagogové na návštěvě v polském Dzierzoniowě
V pátek 13. 10. 2017 se vydala poměrně početná skupina pedagogů naší školy sloţená z vedení
školy a učitelů teoretické i odborné výuky na zahraniční cestu do polského Dzierzoniowa.
Účelem cesty bylo pozdravit dlouholeté přátele z partnerské školy: Zespól szkól radiotechnicznych im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza při příleţitosti světového Dne učitelů (5. 10.). Čeští
učitelé dorazili uţ dopoledne. Bylo krásné počasí, takţe rádi přijali pozvání ke slavnostnímu aktu
konanému pod širým nebem ve vyzdobeném areálu školy. Na malé slavnosti byli odměňováni
učitelé i výborní ţáci školy. Došlo k přísaze 1. ročníků, ţáci se zavázali vedení školy k pilné
práci, potvrdili to slibem před polskou a školní vlajkou a zpěvem polské hymny. Po obědě následovala prohlídka vybavení školy.
Návštěva probíhala ve velmi příjemném duchu. Vyvrcholením setkání byla česko-polská oslava
Dne učitelů. Polští učitelé nabídli výborné pohoštění, hudbu, tanec… Rozcházeli jsme se ke
svému ubytování aţ po půlnoci.
Ráno probíhalo stejně přátelsky, někteří polští učitelé se přišli osobně rozloučit. Bylo patrné, ţe
česko-polské návštěvy mají velkou tradici, ţe se učitelé obou států vnímají skutečně jako dobří
známí, ţe pro ně setkání není formální událostí.
Mgr. Gabriela Kubištová
Odborná stáţ ţáků
V týdnu od 14. 5. do 18. 5. 2018 se ţáci z 2. ročníku kadeřnického obor zúčastnili týdenní
odborné stáţe v partnerské škole ZS Nr1 Dzierżonow. V aule školy nás mile přivítal pan ředitel
Koszela a seznámil nás s celým programem našeho pobytu. Poté jsme si prohlédli celé zázemí
školy i s odbornými učebnami. Ubytování a stravu jsme měli zajištěnou v internátě školy ZS Nr2.
Výuka ţáků probíhala kaţdý den
v kadeřnických salonech, kde si
vyzkoušeli nové techniky melírování vlasů, hloubkovou regeneraci vlasů na kudrnatých vlasech, krátkodobé narovnání kudrnatých vlasů, přiučili se novým
technikám v melírování. Praktická výuka probíhala i v odborném
výcviku ve škole, kde jim paní
učitelka OV ukázala nové techniky baleage (baleáţ).
V rámci doprovodného proramu
ţáci navštívili městské muzeum
Dzierżonow, kde se dozvěděli
o historii města, muzeum výrobků firmy DIORA a radniční vyhlídkovou věţ s mincovnu města.
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Stáţ je pro ţáky přínosem, mohou se dále rozvíjet v oboru, mohou porovnat výuku v jiné zemi
s výukou, kterou absolvují na naší škole. Navazují i mnohá přátelství v partnerské škole.
Bc. Petra Vaňousová

Partnerství se Střední odbornou školou obchodu a služeb v Kežmaroku
Připravujeme
Pro ţákyně oboru kadeřník a kosmetička připravujeme v období září – říjen 2018 odbornou stáţ
v partnerské Středné odborné škole obchodu a sluţeb v Keţmaroku.

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.
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Co dalšího přinesl školní rok
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Zahájení školního roku
Opravné ZZ – písemná část (3. KA, 3. NS, 3. MZ)
Opravné MZ – písemná část ( 4. KM, 4. ME) – do 8. .
Opravná ZZ – praktická (3.NS, 3. KA, 3.KN, 3. MZ) – do 6..
Opravná ZZ -– ústní (3. MZ, 3.NS)
Opravná ZZ – ústní – (3.KN, 3.KA)
Opravná MZ – praktická (4. KM)
Opravná MZ – ústní (4.KM)

Seminář SČK Kyjov – do 24. .

Státní svátek
Ředitelské volno

Člověk který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.

102

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Miroslav Horníček
101

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
Říjen
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Jednodenní zájezd do Polska pro ţáky (Dzierzoniow)
Školení firmy Framesi (1.KA,3.KA)
Okrskové kolo ve fotbalu
Plenární zasedání SRPDŠ, třídní schůzky
Burza škol – Rychnov nad Kněţnou

Burza škol – Česká Třebová
Burza škol - Jevíčko
Burza škol – Česká Třebová
Den učitelů v Polsku
Den učitelů v Polsku

Školení firmy Goldwell
Den otevřených dveří

Burza škol - Chrudim
Digitální hledání – soutěţ pro ZŠ
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Školení Goldwell Brno

Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.

Albert Einstein
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Školní kolo Kalibr Cup - 3.KM
Klasifikační porada
Školní kolo Kalibr Cup - 2. KM
Kurz gelové nehty
Třídní schůzky a konzultace
Burza škol - Pardubice
Den otevřených dveří firmy Bühler
Burza škol - Pardubice

Školní psycholoţka (pro ţáky)
Kino – film Dunkerk
Soutěţ Antalis
Školní kolo Kalibr Cup - výběr
Státní svátek

Kurz gelové nehty - doplnění
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Kadeřnicko-kosmetická soutěţ na DM

Slovo má lehkost větru a sílu hromů
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Mladý talent 2017 – vyhodnocení v Pardubicích
Body art – školní kolo Kalibr Cup (KM, KA)
Mikuláš ve školce
Tematický zájezd – Praha (3. KM)
Opravná ZZ – písemná (3.MZ, 3.NS)
Opravná ZZ – praktická (3.KA)
Exkurze do firmy Pohner Chrudim (1. KA, 3.KA)
Opravná ZZ – ústní (3.MZ, 2. ZX)
Opravná ZZ – ústní (3.NS)
Ukončení přihlašování k MZ
Společná porada pracovníků školy

Schůze domovní rady
Předání výpisů přihlášek k MZ
Vánoční prázdniny
Štědrý den
1. Svátek vánoční
2. Svátek vánoční
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Silvestr – konec roku 2017

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník.
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Nový rok
Nový rok začínáme lichým týdnem

Školní kolo Kalibr Cup (2.KA, 3.KA)
Den otevřených dveří
Obhajoba ročníkových prací – 4. ME
Přehlídka firem - Svitavy

Přehlídka firem Ústí nad Orlicí

Klasifikační porada
Školní psycholoţka
Vydávání výpisu vysvědčení

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých.
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun
Únor
1
2

čtvrtek
pátek


4
5
6
7
8

10
11
12
1
14
15
16
17
18
1
20
21
22
2
24
25
26
27
28

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

Zahájení 2. pololetí
Pololetní prázdniny
Ples 4.ME a 3. KA

Kalibr Cup 2018
Amavet
Stáţ ţáků – Dzierzoniow (do 24.2.)

Školení Goldwell Brno
Školení Hair Paint

Schůze domovní rady

Rozum vás klame častěji než příroda

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Březen
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1
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čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

28
2

středa
čtvrtek

0
1

pátek
sobota

Náhradní klasifikace (2. KA)
Školení Trichologie – 2. KA
Lyţařský výcvikový kurz (do 9. 3.)

Školení Trichologie – 3. KA
Jarní prázdniny (do 16. 3.)

Soutěţ Kalibr Cup Praha
Soutěţ Kalibr Cup Praha

Soutěţ Stříbrný píst
Náhradní klasifikace (3. KA)
Školení Typologie

Matematická soutěţ Ústí nad Orlicí
Školní psycholoţka
Školení vyhl. 50
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.
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Duben
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sobota
neděle
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středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
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úterý
středa
čtvrtek

27

pátek

28
2
0

sobota
neděle
pondělí

Velikonoce
Velikonoce
Školení Trichologie – 3. KA
Uzavření klasifikace za III. čtvrtletí
Klasifikační porada

Písemná maturitní práce z Čj
I. kolo přijímacích zkoušek – 1. termín
Konzultace s rodiči
Náhradní klasifikace – 2. KA
I. kolo přijímacích zkoušek – 2. termín
Testování ţáků
Kavárnička pro seniory (KA, KM)

Klasifikační porada – 4. ME
Schůze domovní rady
Vydávání vysvědčení – 4. ME
Školení Hair Paint - 2.KA
Odevzdání SOP a roč. práce (3.KA, 2.KA)
Ředitelské volno

Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.
Jan Amos Komenský
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
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Květen
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středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
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úterý
středa
čtvrtek

11
12
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pátek
sobota
neděle
pondělí
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úterý
středa

17
18
1
20
21
22

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
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úterý

2

středa

24
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26
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čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

2

úterý

0
1

středa
čtvrtek

Státní svátek
Písemné MZ (4. ME) – do 4. 5.

Ředitelské volno
Státní svátek
Obhajoba závěrečných prací (2.KM,3.KM)
Praktické maturitní zkoušky (4. ME) - do 11. 5.
Souteţ Microtela (3.ME)

Školení vyhl. 50/78 - 4. ME
Souvislá odborná praxe (2. KM, 3.KM, 2.ME, 3.ME) – do 25. 5.
Výměnná stáţ ţáků s PL – do 18.5.
Soutěţ zručnosti (3.KN) – do 18.5
Kurz prodluţování vlasů (1.KA,2.KA,3.KA)
Studijní volno (4. ME) – do 2. 5.

Výstava řemesel Hracec Králové (KN)
Soutěţ zručnosti (1.KN, 2.KN) – do 22. 5.
Ústní maturitní zkoušky (4. KM)
Sportovně preventivní den
Sportovně preventivní den
Ústní maturitní zkoušky (4. ME)

Uzavření klasifikace
Školení firmy Goldwell (KA)
Postupové zkoušky (1.KA) – do 2.5.
Klasifikační porada – 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 3. KN, 2. ZX
Schůze domovní rady
Vydávání vysvědčení – 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 3. KN, 2. ZX

Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Střední odborná
škola a445,
Střední
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563odborné
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Červen
1
2

4
5
6
7

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

8

10
11
12

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

1

úterý

14
15
16

středa
čtvrtek
pátek

17
18
1
20
21
22
2
24
25
26

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

27
28
2
0

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Písemná ZZ – 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 3. KN, 2. ZX
Foreziáda – KA, KM
Praktická ZZ – 3. MZ, 2. ZX, 3. NS, 3. KN
Praktická ZZ – 3. MZ, 2. ZX, 3. NS, 3. KN, 3. KA
Předávání maturitních vysvědčení – 4. KM, 4. ME
Praktická ZZ – 3. KA
Vyhlášení výsledků písemné a praktické ZZ – 3. KN
Vyhlášení výsledků písemné a praktické ZZ - 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 2. ZX
Ústní ZZ – 3. KN
Školení firmy Phytomer - 2. KA
Poznávací exkurze Brno – 1.KA, 1.KB
Ústní ZZ – . MZ, 2. ZX
Divadlo Praha
Ústní zkoušky – . KA
Minigolf Dolní Čermná
Školní výlet Nové hrady – 2. NS
Ústní ZZ – 3. NS
Ústní ZZ – 3. NS
Výlet – 2. KA
Exkurze Ostrava- stipendisté INA
Čermenské slavnosti – účast ţáků jako diváků

Přihlášky k MZ – 4. KM, 4. ME
Pedagogická rada
Schůze domovní rady
Slavnostní předávání výučních listů – 3. NS, 3. MZ, 3. KN. 3. KA, 2. ZX
Společný oběd
Vydávání vysvědčení

Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

TŘÍDY, UČITELÉ A ŢÁCI SOŠ a SOU LANŠKROUN
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Třída: 1. ME
Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Vaňková
Jan Borek, Matěj Höhn, Pavlína Horváthová, Daniel Kosán, Martin Matyáš, Lukáš Slouka, Milan
Stehlík, Martin Štyndl, David Ulrich, Petr Urban, Martin Vávra
Třída: 2. ME
Třídní učitelka: Mgr. Marcela Martincová
David Andrle, Michal Chuchlík, Jaroslav Karský, Jan Kolář, Martin Kovář, Adam Mareš, Daniel
Mareš, David Mareš, Dominik Pírek, Josef Šilar, Pavel Tareš, Ladislav Pavlas (od 27. 11. 2017)
Třída: 3. ME
Třídní učitelka: Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Petr Bárta, Daniel Beran, Lukáš Blaţek, Jan Divíšek, Radek Hajzler, Jakub Kekelák, Filip Martinek, Michal Mikula, Matěj Šilar
Třída: 4. ME
Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kubištová
Aleš Antes, Ondřej Beneš, Daniel Bořek, Lukáš Dostál, Jan Holeček, Vojtěch Hučík, Jiří Mareček, Jaroslav Novák, Filip Ryšavý, Adam Skalický, Ondřej Skalický, Adam Uher
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Střední odborná
odborná škola
škola aa Střední
Střední odborné
odborné učiliště
učiliště Lanškroun
Lanškroun
Střední
Kollárova
445,
563
01
Lanškroun
Kollárova 445, 563 01 Lanškroun

Třída: 1. KM
Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Vaňková
Martina Badalová, Alena Bednářová, Barbora Benešová, Eliška Benešová, Alena Černohousová,
Tereza Hurtová, Tereza Jirušová, Denisa Klusáková, Nikola Krobotová, Klára Kumpoštová,
Michaela Lajzová, Kristýna Lakomá, Adéla Lebišová, Andrea Lišková, Marie Pacholíková,
Sabina Ryšavá, Veronika Šimková, Tereza Šteflová, Martina Štěpánková, Tereza Štorková,
Natálie Tomešová, Zlata Urbanová (do 1. 11. 2017), Kristýna Vacková (od 23. 10. 2017),
Michaela Černohousová (od 20. 11. 2017), Nela Černohousová (od 20. 11. 2017)
Třída: 2. KM
Třídní učitelka: Mgr. Marcela Martincová
Pavlína Bulová, Jana Fousková, Iveta Hollerová, Marta Hurtová (do 30. 6. 2018), Vendula
Janderová, Veronika Janderová (do 30. 6. 2018), Anna Ješková, Eliška Korčáková, Lenka
Melicharová, Nela Navrátilová, Liliana Nýdecká, Patricie Stránská, Kristýna Švadlenková,
Tereza Tymichová (do 23. 4. 2018), Jana Vaňousová, Magdaléna Vorbová, Kamila Zuzkovičová,
Taťána Macková (do 11. 3. 2018)
Třída: 3. KM
Třídní učitelka: Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Tereza Beranová, Denisa Kačírková, Mariya-Oleksandr Korshunová, Lucie Kovaříková, Karolína
Kučerová, Lucie Kučerová, Kateřina Kvapilová, Alena Mlíková, Monika Novotná, Simona
Rybičková, Barbora Ţerníčková
Třída:
1. NS
Třídní učitel : Bc. Jiří Mann
Isabela Burianová, Matouš Doskočil, Filip Falta, Filip Fikejs, Milada Flosová, Radim Havelka,
Lukáš Heger, Michal Heger, Petr Holubec, Lukáš Horák, Matouš Hrdina, Jaroslav Chaloupka,
Jakub Jeţek, Petr Kovář (do 4. 9. 2017), Jan Lošťák, Ondřej Lukáš, Stanislav Marek (do 6. .
2018), Matěj Mlejnek, Jakub Novotný, Pavel Pánek, David Polák, Michal Skalický, Dominik
Tesař, Matěj Vebr, Jakub Zvára, Petr Tejkl (od 19. 9. 2017), Pavel Hloušek (od 27. 11. 2017)
Třída:
2. NS
Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal
Filip Beran, Martin Dušek, Matěj Fabiánek, Petr Grézl, David Havlůj, Adam Holeček, Martin
Janecký, Erik Jednoróg, David Johanides, Jan Karlík, Ondřej Karlík, Jakub Kerhát,Pavel Kylar,
Daniel Mareš, Vojtěch Matějka, Tomáš Mazák, Adam Moučka, Tomáš Palkovič, Ladislav
Pecháček, Václav Rezek, Vojtěch Skála, Tomáš Skalický, David Szlama, Jakub Šilar, Radoslav
Šín,
Třída: 3. NS
Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar
Josef Cink, Filip Dvořák, Pavel Dvořák, Filip Fajt, Adam Finger, Šimon Gábor, Martin Chládek,
Jan Jursa, Ondřej Kollár (do 31. 10. 2017), Vojtěch Kropáček, Aleš Kvinta, Josef Macůrek,
Ondřej Marek, Matouš Nečekal, Yurii Oros, Jaroslav Perchlík, Tomáš Pleskot, Marek Plosza,
Dominik Poláček, David Resler, Ondřej Sedlář (do 31. 1. 2018), Ondřej Šácha, David Šembera,
Ondřej Tareš, Petr Vávra, Marek Venc
Výroční zpráva
za školní
školní rok
rok 2017/2018
Výroční
zpráva za
2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Třída: 1. MZ
Třídní učitelka: Mgr. Jana Janoušková
Jakub Dvořák, Michal Falta, David Kunák, Filip Novák, Martin Sejkora, Petr Spirman, Marcel
Ptáček (od 2. 10. 2017 do 12. 10. 2017)
Třída: 1. KN
Třídní učitelka: Mgr. Jana Janoušková
Ilona Drábíková, Markéta Fišerová, David Holas, Marie Kaplanová, Kateřina Kubatková, Jakub
Migl (do 30. 11. 2017), Jana Motlová, Kristýna Musilová, Adéla Palcerová, Kristýna Ptáčková,
Eva Skalická, Lenka Vaníčková, Lucie Zlochová, Jana Křepelková (od 19. 9. 2017 do 25. .
2017), Simona Hauková (od 1. 10. 2017), Martin Cygánek (od 13. 11. 2017 do 15. 6. 2018)
Třída: 2. KN
Třídní učitelka: Mgr. Jana Podolánová
Aneta Cygánková (přerušení studia od 25. 10. 2017 do 31. 8. 2018), Veronika Michalková, Nela
Navrátilová, Šárka Prošková, Adéla Sekaninová, Beáta Soldánová
Třída: 3. KN
Třídní učitelka: Mgr. Jana Podolánová
Klára Dejdarová, Michal Janhuba, Kristýna Korbičková, Jakub Krchňavý, Hedvika Matyášová,
Veronika Sudíková
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Třída: 1. KA
Třídní učitelka: Mgr. Renata Richterová Tučková
Veronika Bartošová, Barbora Boumová, Marie Flekrová, Martina Flídrová (do 21. 5. 2018),
Gabriela Golianová, Klára Hluchá, Tereza Holomková, Tereza Hrubá, Kristýna Kaplanová,
Natálie Kubíčková, Lucie Kvapilová, Pavla Kylarová, Eva Mlynářová, Sabina Muchová, Jiří
Nesporý, Simona Novotná, Aneta Onderková, Barbora Pírková, Veronika Pocklanová, Bára
Přidalová, Nikola Sládková, Romana Slavíková, Kristýna Smékalová, Aneta Štusáková, Tereza
Tesárková, Simona Vítková (do 2. 4. 2018), Michal Znojemský, Michaela Zeţulová (do 25. 4.
2018), Adéla Šemberová
Třída: 2. KA
Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kubištová
Veronika Dvořáková, Karolína Janků, Adéla Kovářová, Michaela Kristková, Aneta Kříbalová (do
23. 3. 2018), Ludmila Pacholíková, Vendula Pechancová (do 31. 1. 2018), Nikol Peškarová, Jan
Ploc, Adéla Richtrová, Gabriela Stehlíková, Veronika Školníková, Kristýna Vágnerová, Martina
Vávrová, Michaela Zonygová,
Třída: 2. KB
Třídní učitelka: Mgr. Dana Minářová
Nicola Beranová, Barbora Cibulková,Veronika Fejksová, Iveta Hnátnická, Natálie Hradilová,
Tereza Jandová (do 6. 6. 2018), Sabina Javůrková, Veronika Kodytková, Aneta Kořenovská,
Monika Králová, Anita Krčmářová (do 22. 4. 2018), Marie Macháčková, Michaela Marešová,
Valérie Pátečková, Nicola Sršňová (do 19. 1. 2018), Natálie Staňková, Barbora Turtáková, Nela
Uhlíková, Tatiana Vakulová (do 30. 4. 2018), Monika Venclová
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Třída: 3. KA
Třídní učitelka: Mgr. Markéta Záplatová
Lucie Burešová, Karolína Dobešová, Anna Dubská, Markéta Dudychová, Kristýna Dvořáková,
Simona Hauková (do 30. 9. 2017), Barbora Holínková, Kristýna Jebousková, Klára Junková,
Šárka Krátká, Marie Křivohlávková, Nikola Kuchtová, Ţaneta Lehká, Terezie Moravcová,
Jessica Nejedlá, Nikola Pospíšilová, Jana Poulová, Iveta Richtrová, Štěpánka Sedlatá, Lucie
Skalická, Vlasta Staňková, Martina Stejskalová, Vendula Šejnohová, Lucie Štebalská, Tereza
Kovářová (do 31. 1. 2018)

Třída: 1. ZX
Třídní učitel: Bc. Milan Lédl
Tomáš Bednář, Mykhalo Dmystryshyn (do 4. 4. 2018), Vladislav Havelka, Daniel Jemelka, Ester
Motlová, Michaela Motlová, Jaroslav Pelíšek, Štefan Riegler, Radek Slezák (do 4. 4. 2018),
Robin Školar, Jiří Vavruška, Jana Vídeňská, Lenka Vládková
Třída: 2. ZX
Třídní učitel: Bc. Milan Lédl
Jiří Andrýsek, Miroslav Bárta, Petr Beránek, Radovan Broum, David Halama (do 28. 5. 2018),
Petr Mareš, Jozef Mazúr, Jiří Šprýňar (do 22. 3. 2018), Peter Dubovský
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova
Lanškroun
Kollárova 445,
445, 563
563 01
01 Lanškroun

Třída: 1. ZN
Tomáš Lešikar (do 7. 11. 2017)

Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar

Třída: 2. ZN
Jiří Nastoupil

Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar

Když mi bylo pět let, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy,
zeptali se mě, čím chci být, až budu velký. Řekl jsem, že šťastným. Řekli mi, že jsem asi
nerozuměl otázce. Já jim odpověděl, že nerozumí životu.
John Lennon
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