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začátek roku 2017/2018 

  

19.10.2017 | SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240| 
+420 584 411 100/+420 731 653 417 

 

 
„Zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky 

z dění školy.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby 
byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, 
co je, a nemá být to, co není, jak tomu 
v mnoha případech je.“ 
J. WERICH 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KONTAKTY 

Recepce 

Tel.: + 420 584 411 100 

Sekretariát 

Tel.: + 420 584 411 032 

Domov mládeže 

Tel.: + 420 584 411 400 

e-mail: recepce@soje.cz 

www.soje.cz 

www.facebook.com/sosasou 
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ŠKOLA V LEPŠÍCH BARVÁCH 

  
  

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

  

 

V období letních prázdnin, kdy žáci odpočívají 
a načerpávají nové síly, než zasednou do 
školních lavic, škola nezahálela a pustila se do 
své dlouhodobé plánované rozsáhlé 
rekonstrukce, včetně domova mládeže a 
hotelového ubytování. 

INVESTICE 

Rekonstrukce na domově 
mládeže 

Sociální zařízení, rozvody – 
plánováno do konce září 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení na škole 

Modernizace a inovace školní 
jídelny na multifunkční 
centrum školy 

Výměna výtahu v budově 
stravování 

Varný elektrický kotel 200 l 
do školní kuchyně 

PROJEKTY 

1. IROP – výzva č. 33 – 

Ifrastruktura středních škol- 

Investice na dílnách – ul. 

Jaroslava Ježka 

Název projektu: Pořízení CNC 

strojů, komerčních 

obráběcích strojů a 

vybudování multifunkční 

výukové učebny. Budou 

zakoupeny dva CNC stroje 

(komerční stroj a multifunkční 

učebna MERKUR) 

Doporučeno financování 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

 

Okruhy doplňkové činnosti 

K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých 

zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto 

doplňkové činnosti: 

- pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících     

jejich řádný provoz 

- obráběčství 

- hostinská činnost 

- kovářství a podkovářství 

- zámečnictví, nástrojářství 

- zednictví 

-vodoinstalatérství, topenářství 

- provozování svářečské školy 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně  

lektorské činnosti 

- ubytovací služby 

- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 

ERASMUS 

Zahraniční odborné praxe 
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

 

Bc. Karel Kubala  Zástupce ředitele pro praktické 

                                                     vyučování  

Aleš Spěváček   Asistent 

Miroslav Chromek  Technický pracovník ve správě a  

                                                     správce sítě 

Gabriela Fojtíková             Vedoucí školní jídelny 

Jana Kutláková             Personalistka + sekretářka 

Mgr. Eva Velcová             Učitelka všeobecně vzdělávacích 

                                                    předmětů 

Ing. Ladislav Šuška             Učitel odborných předmětů 

Werner Stříšovský             Učitel odborného výcviku 

Aleš Russmann            Provozní pracovník, výdej stravy 
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PRÁZDNINY A ŘEDITELSKÁ VOLNA 

Ředitelské volno   29. 9.   pá 

Ředitelské volno   23. – 25. 10.           po - st   

Podzimní prázdniny               26. – 27. 10               čt – pá  

Vánoční prázdniny   22. 12. – 2. 1.               pá – út  

Pololetní prázdniny   2. 2.              pá  

Jarní prázdniny   5. 3. – 11. 3.             po – ne  

Velikonoční prázdniny   29. 3. – 30. 3.             čt – pá  

Hlavní prázdniny   2. 7. – 31. 8.            po - pá 

Pololetní vysvědčení   31. 1.             st  

Závěrečné vysvědčení   29. 6.              pá     
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Základní informace o projektu Erasmus+ 2017 
 

 

Škola získala grant ve výši 89 939 euro na uspořádání zahraničních 
odborných stáží žáků.  
V rámci projektu vyšleme na stáže 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby. 
Účastnit projektu se mohou žáci ze 3. ročníku studijních oborů Strojírenství 
a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, 
Instalatér, Zedník a Obráběč kovů. Žáci budou získávat odbornou praxi v 
irských a anglických firmách. Praxe budou trvat 4 týdny a bude součástí 
povinné školní praxe.  
 
20 žáků a 2 doprovodné osoby pojedou na stáž do Irska (Cork, Mallow) a 10 
žáků a 1 doprovodná osoba pojedou do Velké Británie (Portsmouth). 
Stáže účastníků budou probíhat v irských a anglických firmách v oblasti 
stavebnictví a strojírenství. Účastníci získají nové odborné znalosti, 
dovednosti a kompetence ve svém oboru. Během stáže budou účastníci plnit 
příslušnou jednotku výsledků učení ECVET pod vedením experta z hostitelské 
organizace. Délka práce bude 6-8hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy budou 
volné a bude v nich probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít 
dostatek času poznat hostitelskou zemi. 
 
Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass 
Mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a VŠ v celé EU. Europass usnadní 
získání pracovního místa po ukončení studia.  Na některých VŠ po předložení 
Europassu odpustí přijímací zkoušky z cizího jazyka. 
Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v hostitelských 
rodinách s polopenzí. 
V první polovině stáže bude v zahraničí přítomný doprovodný učitel a poté 
bude na místě zajištěn tutoring ze strany zahraniční partnerské organizace. 
Před stáží poskytneme účastníkům přípravný kurz, který bude probíhat ve 
škole mimo běžnou výuku. Kurz bude obsahovat jazykovou, kulturní, 
organizační a pracovní přípravu. Účastníci budou pracovat na zlepšení 
angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe. 
 
Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zdarma 
přípravné kurzy, zajištěnou dopravu na stáž a ubytování s polopenzí. Dále 
obdrží finanční prostředky na obědy a místní dopravu během stáže. 
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STUDENTI SE CHYSTAJÍ DO 

IRSKA A ANGLIE 

Na začátku loňského školního roku si 

naše škola zažádala v rámci projektu 

Erasmus+ o grant uspořádat 

zahraniční odborné stáže pro 

studenty...a na jaře "to klaplo". Na 

přelomu dubna a května 2018 si 30 

vybraných žáků, na základě přísně 

stanovených kritérií, vyzkouší 

čtyřtýdenní odbornou praxi v irských 

a anglických firmách. Obohatí se 

nejen o cenné praktické zkušenosti, 

ale zároveň se dostanou do 

dennodenního kontaktu s rodilými 

mluvčími. Studenti tak budou nuceni 

procvičovat a rozšiřovat svou 

současnou úroveň angličtiny. Mimo 

jiné se seznámí i s přírodními a 

kulturními krásami hostitelských 

zemí. 

 

Mgr. Marie Lapčíková 
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START DO ŽIVOTA - MATURITA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Státní maturity probíhají v řádných 
termínech v průběhu května a v náhradních 
termínech v září každého školního roku. Máme 
dva maturitní obory - Stavebnictví (36-47-M/01) a 
Strojírenství (23-41-M/01). 

Absolvent oboru Stavebnictví získává 
stavební technické vzdělání jak projekční, tak 
technologické. Kromě tradičních odborných 
předmětů (pozemní stavitelství, stavební mechanika, 
stavební materiály, stavební stroje, betonové 
konstrukce, konstrukční cvičení, dřevěné a kovové 
konstrukce, inženýrské stavby a geodézie) se vyučují 
předměty rozvíjející i estetické cítění (architektura, 
odborné kreslení). Důraz je kladen na výuku 
výpočetní techniky a zvláště na její uplatnění při 
projektování a rozpočtování staveb. Naši absolventi 
najdou uplatnění v projekčních ateliérech i v provozu 
a stejně úspěšně pokračují v dalším studiu na 
vysokých školách. 

Absolvent oboru Strojírenství získává 
univerzální technické vzdělání jak konstrukční, tak 
i technologické. Kromě tradičních odborných 
předmětů (stavba a provoz strojů, strojírenská 
technologie, konstrukční a technologická cvičení) 
se vyučuje výpočetní technika včetně její aplikace 
v odborných předmětech CAD a CAM. Je kladen 
důraz na schopnost obsluhovat obráběcí stroje v 
dílnách a CNC frézku. Absolventi oboru jsou 
schopni nakreslit výrobní výkresy na počítači 
v programu CAD (AutoCAD, Autodesk Mechanical 
Desktop, Autodesk Inventor), sestavit program 
CAM v programu PowerMILL a pomocí něj vyrobit 
součást na CNC frézce. 

 

 

 

STUŽKOVACÍ PLES 

Dne 26. 1. 2018 

se uskuteční 

stužkovací ples 

studentů 4. 

ročníků 

studijních oborů 

Stavebnictví a 

Strojírenství, 

který se bude 

konat v budově 

IPOS v Jeseníku. 

Celým večerem 

bude provázet 

mistr thaiboxu  a 

známý 

moderátor 

Robinsonova 

ostrova Ondřej 

Novotný. 
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NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Nabízíme pro žáky pro zpříjemnění svého volného času různé kroužky: 

DOMOV MLÁDEŽE 

Střelecký kroužek, kondiční cvičení - pilates, posilovna, stolní tenis, stolní fotbal, biliár, 

výtvarný kroužek. 

Florbal, volejbal, sálová kopaná v tělocvičně Gymnázia Jeseník. 

ŠKOLA 

Posilovna - Mgr. Karel Kapuš  

Technologie oprav - Ing. Ladislav Šuška : 

- určeno pro strojírenské obory (2 hod./týdně  ) 

- žáci se učí a prakticky si procvičují demontážní a montážní práce nejrůznějších strojů a jejich 

částí, převážně převodovky, klikový a vačkový mechanismus. 

PROJEKT MĚSTA JESENÍK 

Zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na 2. stupni ZŠ – práce se dřevem - Ing. Ladislav 

Šuška 

 

 

 

 

 

 

 

DÍLNY 

Kovářský kroužek - Bc. Martin Kirakovjan : 

- v prostorách svářečské školy (kovárna) – od 5. 10. 2017 každých 14 dní, max. kapacita 6  

žáků, poplatek – 300 Kč/osoba/šk.rok (úhrada části nákladů za materiál, uhlí atd.). Kroužek 

bude probíhat od 14:30 hod. do 16:30 hod. 

- Zájemci musí mít vlastní pracovní oblečení a obuv a také chuť pracovat. Hlásit se můžete 

osobně na dílnách OV u p. Martina Kirakovjana nebo volat na číslo 603 873 510. 
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DOMOV MLÁDEŽE 

Budova domova mládeže je součástí komplexu školy a školní jídelny. Žáci jsou ubytováni 

převážně ve třílůžkových pokojích, které jsou řešeny jako buňka (dva pokoje mají společnou 

koupelnu a WC). Na každém patře je k  dispozici vybavená  kuchyňka,  společenská místnost 

s TV, ve 4. patře posilovna. Také je možnost připojení Wifi (za poplatek). Cena za ubytování 

činí 1000 Kč/měsíc, cena celodenní stravy ubytovaných žáků činí: 

 79 Kč pro žáky SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník 

 50 Kč pro žáky HŠVP a GJ (cena je bez obědů, žáci chodí na oběd ve své škole). 

Bližší informace Vám sdělí pracovníci domova mládeže na tel. číslech 584 411 400, 731 653 
418 nebo e-mailem: vychovatel@soje.cz  

 

Možnosti jak trávit volný čas na DM : 

Zájmové kroužky vedené vychovateli : 

 Střelecký kroužek                              - Po             19:30 – 20:00 

 Kondiční cvičení, pilates    čas upřesníme 

 Posilovna                             - Po, Út, Čt  15:30 – 17:00 

                                                               St              18:30 – 20:00 

 Stolní tenis                           - denně volně k dispozici 

 Stolní fotbal                           denně volně k dispozici 

 Biliár                                  - denně volně k dispozici 

 Výtvarný kroužek                  1x týdně  

 Možnost využívat PC učebnu    -internet –  denně (po domluvě s vychovatelkou). 

 Tělocvična Gymnázia Jeseník    - florbal, volejbal, sálová kopaná – dle zájmu 

 V průběhu školního roku organizujeme přátelská sportovní utkání. V plánu akcí na školní rok 

2017/2018 jsou zahrnuty besedy na různá aktuální témata - např. 

 osobní bezpečnost, prevence sociálně patologických jevů, nebezpečí na internetu, 

exkurze, soutěže, různé besedy v klubovně na zajímavá témata…                                                                                              

Žákům nabízíme také zhlédnutí výstav a účast na kulturních a sportovních akcích z výběru 

měsíčního Jesenického zpravodaje. 

Někteří žáci navštěvují kroužky mimo DM,  např. volejbal, košíkovou, fotbal, hru na hudební 

nástroj, zpěv aj. 

V zimním období využívají žáci upravovanou běžkařskou trať v areálu kasáren, lyžování a 

snowboarding na místních sjezdovkách (Priessnitzovy léčebné lázně, Fučík, Smrťák) a bruslení 

na kluzišti v lázních a na rybníku za školou. V létě cyklostezku, in-line bruslení. 

 

http://www.soje.cz/component/contact/contact/77-vedeni-a-sprava-skoly/5-marcela-hruba
mailto:vychovatel@soje.cz
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NOVINKY NA DOMOVĚ 

Po prázdninách, které tradičně uběhly velmi rychle, jsme zahájili další školní rok. Radujeme se 

z toho, že rozsáhlou revitalizaci domova mládeže máme již úspěšně za sebou. Celý loňský 

školní rok nám dělali společnost dělníci různých profesí. Kulisou bylo vrtání, bouchání, řezání a 

jiné zvuky . O různých nástrahách, překážkách, prachu a všudypřítomné špíně ani nemluvě 

. 

Od září se dělníci přesunuli do budovy školy a tam nyní začal stejný kolotoč. Přejeme pevné 

nervy. My jsme rády , že už to máme za sebou. Máme tady moc hezky . Můžete se přijít 

podívat, rády vás provedeme. 

Život v domově mládeže se pomalu rozjíždí, žáci I. ročníků se začleňují mezi ostatní. Už stihli i 

vycházku po městě, kde se seznámili s důležitými budovami a zajímavostmi města. Mohou se 

zapojit do pravidelných zájmových činností. Kromě stolního fotbálku, stolního tenisu, střelnice 

v suterénu, elektronických šipek mohou využívat nově zřízenou posilovnu a biliár přímo 

v prostorách domova mládeže. A další společné akce různého zaměření budeme během 

školního roku připravovat. 

před rekonstrukcí                  po rekonstrukci 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       za domov mládeže 

       kolektiv vychovatelek  
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ÚSPĚCHY 

Michal Zajonc 

SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník získává i virtuální podobu, a to díky několika 

nadšeným studentům, kteří se od roku 2007 snaží zviditelnit okres Jeseník formou počítačové 

hry Mafia. Hlavou celého snažení je absolvent oboru Strojírenství Michal Zajonc.Již za svých 

studií na eMku byl Michal proslulý tím, že se svým kamarádem začal předělávat počítačovou 

hru Mafia do reálií okresu Jeseník. Další z jeho zálib se začala projevovat už v dětství, a to 

meteorologie. Ve svém raném věku měřil pomocí kelímků množství dešťových srážek či 

zjišťoval prostřednictvím klacíků výšku napadaného sněhu. Dodnes je jeho volný čas naplněn 

meteorologií, s níž je v přímém styku od roku 2009. Dokonce se svým kamarádem Tomášem 

Žákem společně založili pro širokou veřejnost Meteo Včasné Varování. Na webových 

stránkách www.meteovcasnevarovani.cz jsou veškeré podrobné informace nejen o 

aktuálním počasí.  

ceskatelevize.cz/ireporter/tv/michal-zajonc 

 

 

 

 

 

KRAJSKÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU – JESENÍK 2017 

 I letos byla naše škola hlavním organizátorem krajského kola v přespolním běhu, na které se 

sjíždějí vítězná družstva ze všech pěti okresů Olomouckého kraje. Závod šestičlenných družstev 

se uskutečnil 12. října 

a na běžeckých 

tratích Fenix – Ski 

Teamu v Jeseníku se 

sešlo celkem 154 

chlapců a děvčat ze 

dvanácti základních a 

z pěti středních škol. 

Současné počasí umožnilo organizátorům připravit 

příjemné dopoledne naplněné běžeckým sportem. S nejnáročnějším pětikilometrovým  

okruhem  v kategorii studentů středních škol se nejlépe vypořádali chlapci z Gymnázia 

Šumperk, na tříkilometrovém  okruhu v kategorii dívek se nejlépe umístila děvčata z Gymnázia 

Jeseník. Svým vítězstvím si uvedená družstva zajistila postup na republikové finále v Hradci 

Králové. V kategorii mladších žáků si vítězství vybojovalo družstvo ze ZŠ Sluneční Šumperk, 

v kategorii mladších žákyň družstvo ze ZŠ Jeseník. V  kategorii starších žáků zvítězilo družstvo 

ze ZŠ Heyrovského Olomouc, v kategorii starších žákyň družstvo ze ZŠ 1. máje Hranice na 

Moravě .         Mgr. Karel Kapuš            

9 stránka 
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CHYSTANÉ AKCE 

DOJÍŽDĚCÍ LYŽAŘSKÝ KURZ V LEDNU 2018 
 
Milé lyžařky a milí lyžaři ze SOŠ a SOU Jeseník, na koho z Vás se nedostalo při obsazování 

pobytového lyžáku v únoru na Červenohorském sedle, už nemusíte zoufat, protože škola 

přichází s nabídkou týdenního dojížděcího kurzu na sjezdovkách nebo běžkách v okolí 

Jeseníku.  

 

Nabídka je určena všem, kteří nechtějí nebo se nemohou zúčastnit  kurzu na Červenohorském 

sedle. Tato varianta je podstatně levnější, počítáme s cenou okolo 1 000 Kč za týdenní lyžování 

a dojíždění. Konkrétní cena bude záležet na počtu zájemců, na ceně dopravy a ceně skipasů, 

protože bychom chtěli vyzkoušet více sjezdovek, např. ve Filipovicích, na Miroslavi, v Petříkově 

nebo i na Lázeňském vrchu v Lipové. Další výhodou je, že termín můžeme přizpůsobit 

konkrétním sněhovým podmínkám a kurz můžeme uskutečnit až za vhodného počasí. 

Podrobnější informace budou uveřejňovány průběžně. S případnými dotazy ohledně kurzu 

neváhejte kontaktovat organizátory, a to učitele Milana Mikulenku a Karla Kapuše. U Mgr. 

Kapuše také, prosím, nahlaste do 21.10. svůj předběžný zájem. 

Ing. Milan Mikulenka 

 

 

PŘIPRAVUJEME LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2018 
 

Milé lyžařky a milí lyžaři ze SOŠ a SOU Jeseník, jako každý školní rok je pro vás připraven 
lyžařský výcvikový kurz, zkráceně lyžák, který se bude konat stejně jako v loňském roce ve SKI 
areálu Červenohorské Sedlo v nadmořské výšce 1013 m n. m. 
Lyžák se bude konat v termínu 5. 2. – 9. 2.  2018 a zahrnuje 5 "lyžovacích" dní od pondělí do 
pátku, tedy mimo víkend, kdy jsou sjezdovky o poznání prázdnější než o víkendu. To nám 
umožňuje, abyste si své skipasy náležitě užili. Ubytováni budeme opět v tříhvězdičkovém 
hotelu Červenohorské Sedlo, který nabízí komplexní služby pro ubytování a volný čas "pod 
jednou střechou". Každý pokoj má vlastní WC, koupelnu a TV se satelitem. V hotelu se nachází 
nejlepší a největší restaurace v širokém okolí, kam si budeme chodit užívat plnou penzi. Cena 
je podobná  jako loni, cca 3 500 Kč, a zahrnuje ubytování, plnou penzi po celou dobu pobytu a 
navíc skipas na 5 dní. Podle školního plánu je určen kurz přednostně pro žáky prvních ročníků, 
ale na případné doplnění kapacity počítáme s žáky vyšších ročníků. 
Podrobnější informace budou uveřejňovány průběžně. S případnými dotazy ohledně kurzu 
neváhejte kontaktovat organizátory nebo i účastníky kurzu minulých let. Na hojnou účast 
lyžařů a lyžařek na kurzu se už nyní těší organizátoři – učitelé Milan Mikulenka a Karel Kapuš. 
 
http://cervenohorskesedlo.eu/ 

  

Ing. Milan Mikulenka 
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

SPORTOVNÍ AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU 

LVVZ - I. ročníky – 5. - 9. února 2018 – Červenohorské sedlo (s ubytováním) 

 Silový víceboj – únor - březen 2018 

Cykloturistický výlet - zájemci –  září 2017, červen 2018 

 Kondiční posilování (pravidelně v  Út ) 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE AŠSK POŘÁDANÉ ŠKOLOU 

Sportovní den SŠ  - 4. 10. 2017 

Fotba l- Pohár Josefa Masopusta -  okresní kolo – 4. 10. 2017 

Středoškolský pohár v atletice – okresní kolo -  21. 9. 2017 

Přespolní běh – krajské kolo – 12. 10. 2017 

Střelecká soutěž – okresní kolo -  prosinec, leden  2017  

Florbal – okresní kolo - leden  2018  

Silový víceboj – okresní kolo - březen 2018    

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE AŠSK S ÚČASTÍ ŽÁKŮ ŠKOLY- OKRESNÍ KOLA 

Fotbal  (září) 

Přespolní běh (říjen) 

Stolní tenis (říjen)  

Volejbal (prosinec) 

Stolní tenis (prosinec) 

Kopaná (prosinec - leden) 

Střelba ze vzduchovky (prosinec - leden) 

Šplh (leden) 

Florbal (leden) 

Basketbal (listopad) 

Silový víceboj (únor - březen) 

Šachy (únor)  

Streetbasketbal (červen)  
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KULTURNÍ OKÉNKO 

Do školy opět přišla nabídka na divadelní představení pro studenty: 

Ze zdánlivě neškodné situace v životě dvou bratrů se před Vašima očima odehraje 

vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém půjde o záchranu života i se všemi peripetiemi, 

které s tím mohou souviset. Velké množství divadelních postav dodává naší divadelní 

hře dynamiku a nečekané zvraty událostí mladého diváka vtáhnou přímo do děje. 

Každá z postav, která se objeví na jevišt ,má svá vizuální a charakterová specifika a jiný jazykový 

projev.  

Termín:   Divadlo Petra Bezruče Jeseník - 23. 2. 2018 

Délka představení: 1 hodina 

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní formou umožnit žákům zdokonalovat znalost 

cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek. 

Scénář představení byl vypracován ve spolupráci s pedagogy anglického jazyka. Více o našich 

divadelních představeních najdete na naší stránce www.divadelnicentrum.cz .  

PRVNÍ EXKURZE LETOŠNÍHO ROKU          

TERAKOTOVA ARMÁDA  

Jsme sice technicky zaměřenou školou, ale řada našich studentů projevuje zájem i o humanitní 

předměty. Proto jsme využili jedinečnou šanci navštívit olomoucké výstaviště Flora, kde od 17. 

srpna do 24. září 2017 probíhala unikátní výstava terakotové armády - Odkaz prvního 

císaře.Kromě detailně propracovaných replik soch vojáků a koní v životní velikosti studenti ze 

3. a 4. ročníků studijních oborů zhlédli i tematický filmový dokument. I když se nám výstava 

líbila, očekávali jsme díky její značné propagaci o něco více exponátů. V rámci zakoupené 

vstupenky někteří studenti využili volného vstupu do sbírkových skleníků, kde byli uchváceni 

zejména kaktusy            

  

         Mgr. Adriana Kowalcze 
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HISTORIE ŠKOLY ANEB ŠKOLA MĚNÍ SVOU TVÁŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáváte některé své kantory  

Poznáváte některé své kantory ?           foto z roku 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r. 02/2016 

Naše škola dostala nový ,,kabát” ve školním roce 2011/12, kdy došlo k zateplení a výměně 

oken. S přibývajícími roky se stále posouvá dopředu ať už svou vnitřní, tak i vnější částí 

budovy. 
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SOŠ a SOU strojírenské a stavební 

…je technicky zaměřenou školou v okrese Jeseník. Připravuje absolventy základních škol na 

povolání ve strojírenských a stavebních oborech formou prezenčního čtyřletého studia, které 

je zakončeno maturitní zkouškou. 

Škola se i přes poměrně krátkou dobu své existence stala pevnou součástí Jesenicka a 

Olomouckého kraje.  Za tuto dobu zde mnoho absolventů získalo pevný základ svého uplatnění 

nejen v praxi, ale i pro další studium na vysokých školách. Škola nejenže tak významně přispěla 

a přispívá k růstu vzdělanosti úrovně regionu, ale napomáhá rovněž k rozvoji kultury a sportu 

města i České republiky. Družstva žáků školy například již třikrát v minulosti reprezentovaly ČR 

na Mistrovství světa školních sportovních družstev a pracovníci školy se organizačně podíleli 

na přípravě a průběhu Mistrovství světa ISF v lyžování, které se v roce 1999 konalo v Jeseníku. 

Z naší školy vyšli i reprezentanti ČR a účastníci MS a olympiád – Jiří Magál a Viktor Novotný. 

Mezi nejúspěšnější sporty patří běžecké lyžování, přespolní běh, silový víceboj, kopaná a 

košíková. 

SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník poskytuje studentům možnost srovnat 

znalostní „síly“ i s vrstevníky ostatních škol. Úspěchy zaznamenáváme v soutěžích 

v počítačovém modelování v programech AutoCad a Inventor do firmy Autodesk. Studenti 

druhých až čtvrtých ročníků oboru Strojírenství se už několik let zúčastňují mezinárodní soutěže 

ve 3D modelování vyhlašované firmou Computer Agency s názvem Autodesk Academia. 

Dlouhodobě škola využívá nabídky k účastem na soutěžích v Počítačovém modelování, a to 

v konkurenčním programu CADKEY, kterou organizuje 3E Praha Engineering a.s., kdy SOŠ a 

SOU strojírenské a stavební Jeseník soutěží s vlastním softwarem. 

                                             Rozpočtujeme s Calidou             Regionální soutěž v CAD programech 

Studenti čtvrtých ročníků oboru Stavitelství se každoročně účastní soutěže v Českých 

Budějovicích pod názvem Projektujeme v ARCHICadu a také ekonomické soutěže v Praze 

Rozpočtujeme s Callidou. Vybraní zástupci studijních i učebních oborů 3. ročníků reprezentují 

školu v celostátních soutěžích finanční gramotnosti, při kterých využívají získaných znalostí 

z předmětů ekonomika a občanská nauka. Studenti 2. a 3. ročníků oboru Instalatér se 

pravidelně zúčastňují soutěží, v nichž využívají jak nabitých vědomostí, tak i dovedností, 

organizovaných Cechem topenářů a instalatérů. V rámci kraje se umisťují na předních místech.  
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

Afrodité byla řecká nemoc. 

Archeologie je, když se hledají zakopaní předkové. 

Brnění se ve středověku vyrábělo v Brně. 

Bronzová doba byla doba, když se pračlověk už naučil chytat bronz. 

Bylo to tak dávno, že dnes o pravěku už skoro nikdo nic neví. 

Člověk se vyvíjel dlouho, ale i dnes leze občas po čtyřech. 

Faraon byl považovaný za boha, protože se mohl dát nasolit a zabalit. Po smrti byl zavřený do 

pyramidy, aby zmuflonovatěl. Většinou byli všichni zbalzamováni do mumií, a tak bývali často 

ukradeni. 

Když Kolumbus odstartoval, nevěděl, kam pluje. Když potom přistál, netušil, kde je. A když se 

vrátil, neměl tušení, kde byl. 

Pravěk je období, o němž nejsou zachovány písemné zprávy, jenom filmy. 

Vyhynulá zvířata žijí jenom v muzeu. 

Mumie je uzený panovník.  

 

POZOR AŤ SI NEZLOMÍTE  JAZYK 

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec. 

Chrt pln skvrn vtrhl skrz trs chrp v čtvrť Krč, prý zhltl čtvrt hrst zrn. 

Chrt pln skvrn zdrhl z Brd. 

Chrt pln skvrn zhltl hrst zrn. 

Kdy mohou splatiti Ti tiší hoši dluh? 

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak 

si toho přepepřeného vepře sám sníte. 

Kotě v bytě hbitě motá nitě. 

Letěl jelen jetelem. 

Máma má málo máku 

Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, 

brabec babce v kapse chcíp. 
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