
 

ZPRAVODAJ  
 

 
Motto: 
„Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí.“  

Les Brown 
 

Vážení čtenáři časopisu eMka, 

 

eMko v současné době prochází řadou změn. 

Již druhým rokem se studenti účastní 

odborných stáží v Anglii a Irsku.  Na dílnách 

probíhá výstavba nové polytechnické 

učebny s RC modely,  drony a roboty. V 

budově školy začínáme pracovat na nové 

jazykové učebně s 30 počítači. Do výuky 

tělesné výchovy jsme pořídili nové 

koloběžky. Pozitivní zprávou je obnovení 

provozu kantýny.  

V tuto chvíli probíhají ve škole maturity a 

připravujeme závěrečné zkoušky. Vnímáme 

potřeby našich žáků, které se snažíme uspokojovat tak, aby se ve škole cítili co nejlépe.  

 

Vnímáme změny ve společnosti a na Jesenicku, a proto usilujeme o modifikaci vzdělávací nabídky 

školy v souladu s potřebami trhu práce.  

 

Co říci závěrem? Chtěl bych popřát studentům hodně štěstí u maturit a závěrečných zkoušek, 

pracovníkům eMka pěknou dovolenou a Vám všem bych chtěl poděkovat za přízeň, kterou eMku 

projevujete. 

 
Jiří Viterna, ředitel eMka 

POSITIVJE 

Rádi bychom upozornili na zajímavý facebookový profil positivJE, který se zaměřuje na 

pozitivní zprávy z Jesenicka. PositivJE pomáhá prezentovat Jesenicko, informuje o lidech, firmách, 

podnicích, které svými výrobky či službami výrazně překračují hranice regionu a také subjektech 

zabývajících se vzděláváním a rozvojem našich dětí. 

 

V příspěvcích byla několikrát zmíněna i naše škola, jak aktivně reaguje na trendy, které 

přicházejí do strojírenství. Zkvalitňováním strojového parku školy a modernizací učebny dílen 

mohou studenti pilovat své praktické dovednosti. Samozřejmostí je produkovat šikovné řemeslníky 

ve svých učňovských oborech a také erudované stavaře a strojaře v maturitních oborech. 
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EDISON 2019 
V týdnu od 25. 2. do 1. 3. 2019 se na naší škole uskutečnil 

první ročník multikulturního projektu Edison. Pod 

záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z 

celého světa mají možnost podívat do cizích zemí, na 

oplátku seznámí studenty hostitelských zemí se svou 

vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi. 

Navštívili nás vysokoškolští studenti z Ukrajiny, Ruska, 

Maroka, Číny, Indonésie a Taiwanu. O každého stážistu se 

starali 2 naši žáci, kteří jej seznámili s prostředím školy, 

doprovázeli ho do hodin a na oběd. Každý den se v mnoha 

třídách odehrála prezentace doprovázená komentářem, 

osobními zážitky a zkušenostmi. Naši žáci měli možnost 

naučit se například pozdravit arabsky nebo si nechat 

napsat své jméno čínsky. Na závěr byl dán prostor 

dotazům i osobním hovorům. 

Odpoledne měli zájemci z řad našich žáků možnost 

připojit se ke společným výletům. Navštívili jsme Lesní 

bar v Lipové, Lázně Jeseník, místní 
firmu Naturfyt-Bio a čokoládovou 
manufakturu XOCOLATL. Jeden den 
jsme také uspořádali odpolední setkání 
žáků se stážisty formou volné 
konverzace. 

Poslední den jazykového týdne 
proběhla tzv. „global village“, kdy se ve 
školní jídelně ochutnávalo, co nám 
hosté z kuchyní svých zemí připravili. 
Byla navázána přátelství, vyměnily se 
kontakty a vyfotografovalo mnoho 
momentek. Pro spoustu našich nových 
studentů to byla první příležitost mluvit 
s cizincem a porovnat různé akcenty 
angličtiny.

 

Na závěr přikládám zhodnocení proje-
ktu našimi studenty:   

„Nejlepší týden zatím tady na škole, 
další týden by mohli přijet noví 
studenti.“ 

„Byl to skvělý týden plný úžasných lidí.“ 

„Tento týden byl super v tom, že jsme 
poznali nové lidi a seznámili se s 
kulturou jejich zemí.“ 

„Byl bych raději, kdyby tady byli déle.“ 

Marie Lapčíková 

ERASMUS+ 
V měsíci dubnu vyjelo v rámci programu Erasmus+ 

(vzdělávací program Evropské unie) 30 žáků naší školy na 

zahraniční stáž do anglického města Portsmouth a 

irského Corku a Sligo. 
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28 našich studentů vyrazilo na krátkodobou stáž, která 

trvala 4 týdny. Další 2 z 30 vyvolených na zmíněnou 

dlouhodobou, která trvá 3 měsíce. Na stáže studenty 

doprovodili také 3 učitelé naší školy. Stáže jsou pro naše 

žáky jistě velkým zážitkem a životní zkušeností, která jim 

může přijít vhod i v budoucích zaměstnáních. Tyto 

zahraniční zkušenosti jim již nikdo nevezme a žádné 

sezení v lavici je nenahradí. Nutno podotknout, že tyto 

stáže nejsou určeny jen pro žáky stavební a strojní 

průmyslovky, ale jsou dostupné také žákům učňovských 

oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč 

kovů, takže nikdo nepřijde zkrátka. 

  
Tento projekt zahrnuje jak krátkodobé, 
tak dlouhodobé odborné stáže žáků v 
místních strojírenských a stavebních 
firmách. Velkou výhodou je ubytování 
studentů přímo v tamních rodinách, 
tím pádem neustálá komunikace v 
angličtině, což pravděpodobně hravě 
nahradí několik desítek vyučovacích 
hodin cizího jazyka. 

 

 
 

Marie Lapčíková 

Ptáte se, co znamená zkratka IKAP? 

V praxi to znamená realizace projektu 

implementace krajského akčního plánu 

(IKAP) s názvem „Rovný přístup ke 

vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost 

na trhu práce“. Cílem je dosažení zvýšení 

zájmu žáků škol v Olomouckém kraji o 

polytechnické vzdělávání. 

(Pokračování na straně 4) 
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Pokračování ze strany 3…. IKAP  

Jak je do projektu zapojeno eMko a co děláme pro zvýšení 

zájmu žáků o technické vzdělávání a technickou 

gramotnost? Aktivit je celá řada, např. volnočasové 

kroužky, workshopy, technohrátky, sdílené projektové 

dny zaměřené na praktické činnosti v kovářství, obrábění, 

svařování a technologie oprav. Žáci ZŠ i SŠ mají pod 

vedením zkušených učitelů možnost využívat kvalitně 

vybavené dílny, odborné učebny, multifunkční učebnu 

„MERKUR“, svářečskou školu včetně kovárny, konvenční 

a CNC obráběcí stroje, 3D tiskárny, řemeslné nástroje a 

nářadí.  

V případě zájmu o některou z nabízených aktivit či 

kroužků nás neváhejte kontaktovat. Rádi se vás ujmeme a 

věřte, že máme co nabídnout. Více informací podají 

vedoucí volnočasových kroužků pan Šuška, pan 

Kirakovjan, pan Kussior a pan Mušec. Další informace 

naleznete na www.soje.cz, www.facebook.com/sosasou/. 

Karel Kubala 
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Úspěchy ve školních sportovních soutěžích 
 V letošním školním roce se žáci naší školy 

zúčastnili 17 sportovních soutěží organizovaných 

převážně Asociací školních sportovních klubů ČR 

od úrovně okresu až po krajské finále. Po 

vítězství v okresních kolech jsme postoupili do 

krajských kol ve středoškolské atletice, 

středoškolské futsálové lize, ve florbalu, ve šplhu 

a v silovém čtyřboji. V kolektivních sportech jako 

je malá kopaná nebo florbal jsme na úrovni kraje 

sice nestačili našim soupeřům a obsadili jsme 

čtvrté a páté místo, ale dařilo se nám např. ve 

šplhu. Družstvo chlapců ve složení J. Plhák, R. 

Adl, D. Vejběra a R. Juránek skončili na druhém 

místě v kraji a chybělo jen pár bodů k účasti na 

Republikovém finále. 

 

Celkovou bilanci sportovních úspěchů žáků školy 

lze hodnotit jako úspěšnou a všem chlapcům, 

kteří tak přispěli k dobrému jménu školy, patří 

poděkování. 

  

Dále byla naše škola tradičně pořadatelem 

krajského kola v přespolním běhu a podílela se 

rovněž na organizování krajského kola a 

kvalifikaci chlapců a dívek ve florbalu a několika 

soutěží okresní úrovně (Sportovní den středních 

škol, Středoškolský fotbal). 

 

 
 

 
 

Karel Kapuš 
 

WOOD CRAFT  

Z informačního centra v Katovně byla přesunuta 

do přízemí druhé části budovy školy zajímavá 

výstava k 10. výročí fungování spolku Wood craft, 

základního článku hnutí Brontosaurus ČR. 

Výstavu připravil náš kolega Ing. Ladislav Šuška, 

který se této práci s dětmi a mládeží intenzivně 

věnuje ve svém volném čase již celou řadu let. 

V místě výstavy rovněž vznikla odpočinková zóna 

nejen pro žáky naší školy, a to díky nové sedací 

soupravě. Od 2. 5. 2019 je „zóna“ doplněna nově 

otevřenou kantýnou a v následujícím školním 

roce přibude i volná knihovna. 

Ladislav Šuška  
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Co je nového na dílnách eMka? 
 
Je toho opravdu hodně: 

Proběhlo dokončení a zahájení provozu multifunkční učebny „MERKUR“, učebna se těší vysoké 

návštěvnosti a zájmu jak žáků ze základních, tak středních škol.  

 

Od 1. 4. 2019 započaly v přízemí dílen stavební práce na vybudování učebny polytechnického 

vzdělávání včetně zajištění konektivity. Po vybudování této učebny se můžeme těšit na pořízení 

výukových předmětů ve formě kamer, modelů aut, robotů a dronů. Provoz bude zahájen v novém 

školním roce. 

 

Na pracovištích odborného výcviku se snažíme stále něco zlepšovat. Byly zakoupeny nové skříňky na 

batohy a osobní věci žáků. Věříme, že se žákům líbí.  

 
V dílnách v rámci projektů pořádáme setkávání našich žáků s žáky jesenických ZŠ a SŠ. Zde jim naši 

žáci představují řemeslo, které si vybrali pro své budoucí povolání.  

 

Rovněž v dílnách probíhá pod odborným dohledem mistrů produktivní práce žáků a také se 

účastníme různých soutěží. 

 

Pro naše žáky pořádáme odborné kroužky pod vedením mistrů (kovářství, obrábění kovů, svařování 

kovů). Zde se žáci 

zdokonalují ve svém 

učebním oboru a také se učí 

úplně novým dovednostem, 

které využijí ve svém 

budoucím zaměstnání.  

  

Plánujeme postupně 

revitalizaci rozvodů celé 

budovy, ale ne vše lze řešit 

najednou. Jsme si vědomi 

náročnosti těchto úkolů a 

také toho, že řešíme vše za 

plného provozu.  

 

V letošním školním roce 

máme podepsanou smlouvu 

s 36 sociálními partnery, kde konají v průběhu školního roku odborný výcvik naši žáci napříč všemi 

učebními obory. 

 

Touto cestou děkuji hlavně mistrům, ale i všem instruktorům za trpělivost při předávání dovedností 

a zkušeností našim žákům. Dále bych chtěla poděkovat některým žákům za jejich pomoc, kladný 

přístup k učení a ohleduplnost. Věřím, že do budoucna vás bude čím dál více. 

Ing. Eva Kopecká 
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Pomáháme Vylepšovat „Háj víly Ozdravy“ 
 

 

Žáci oboru Obráběč kovů se v rámci 
kovářského výcviku podíleli na výrobě 
kovaných květin pro Priessnitzovy 
léčebné lázně a.s. Jeseník, které budou 
umístěny v informatoriu „Háje víly 
Ozdravy“. Květiny po úpravě barvami 
budou sloužit jako informační body 
dětem a rodičům při poznávání Háje. 

Dále jsme vyrobili na zakázku kované 
zábradlí s kameny, které bude sloužit 
především jako prvek okrasný. Bude mít 
i funkci bezpečnostní, protože se pod 
zábradlím nachází větší spád. 

Martin Kirakovjan 

NÁVŠTĚVA STAVEBNÍHO VELETRHU BRNO 
V dubnu 2019 jsme navštívili Stavební veletrh Brno, kde se prezentovalo 150 firem z oboru 

plynárenství, vodoinstalace, sanitární techniky, měření a regulace. Navštívili jsme také stánek firmy 

Ptáček. 

Mistru odborného výcviku p. Skříšovskému se podařilo navázat nové kontakty v instalatérském 

oboru, zajistit moderní materiál do výuky, prezentaci novinek pro naše žáky, a tak posunout 

odbornost výuky o krok kupředu. 

                                                                          Aleš Spěváček 

Z domova mládeže… 
V domově mládeže jsou žáci ubytovaní ze tří místních 

středních škol. Většina žáků je z Hotelové školy a 

Obchodní akademie Vincenze Priessnitze. Dále jsou to  

 

 

 

žáci naší školy a každým rokem nám stále 

více přibývají žáci z Gymnázia Jeseník, 

hlavně ze třídy se 

sportovní přípra-

vou. 

 

Po celkové revitali-

zaci v roce 2017 se 

pokračuje ve zkvali-

tňování ubytování. 

Obnovujeme 

vybavení a zařízení. 

Vybudování varné 

kuchyňky bylo 

dobrým nápadem. 

Kuchyňka je hojně 

žáky využívána. 
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Nabídka volnočasových aktivit je pestrá, využíváme novou sportovní halu k míčovým hrám (sálová 

kopaná, volejbal). V samotných prostorách DM probíhají pravidelné, žáky oblíbené zájmové kroužky 

– střelecký, výtvarný, Pilates. Mezi další aktivity patří besedy a přednášky na různá zajímavá témata. 

Volný čas rovněž zpestřujeme hraním společenských her. Téměř denně je využívaná posilovna, biliár, 

stolní fotbálek a elektronické šipky. Pozitivní změnou oproti minulým rokům je možnost využívat 

zdarma WIFI. 

Kolektiv vychovatelek 

 

Povedené akce DM 2018/2019 

 

Vycházka po významných místech 

města Jeseník 

 

 
Vánoční večírek 

 
Vánoční veřírek 

                               
    Opékání špekáčků                                                           Přátelské utkání v sálové kopané 

 

          
Diskotéka s karaoke – návštěva studentů z projektu Edison 
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ZPRAVODAJ  
 

Křížovka 

 

  
       Stavební materiál (pojivo) 

  
       Dohoda, že se nebude válčit, bojovat 

         Produkt včel 

  
       Prostor malých rozměrů používaný jako věznice 

         První písmeno v osmisměrce 

         Druhé písmeno v osmisměrce 

  
       Soubor samčích pohlavních buněk rostlin 

  
       Město v Itálii 

  
       Druh nábytku 

  
       Největší domestikovaná šelma 

  
       Dioptrická pomůcka 

         Oblečení na spaní 

  
       Druh samořezného šroubu 

         Obor, který můžeš na eMku studovat 

 
 

Osmisměrka 

 

z e d n í k t m l  Zedník Plat 

č č ě k d n   o t  Číslo Knír 

o í i b e í t s u  Okap Most 

k   s n d r a t o  Pánev Lotr 

u á   l o p a t a  Rodák Past 

t   d k o h t o t  Čáp Rek 

s c í o n u r k a  Činohra Vrut 

a l n ě r n č a l  Lopata Opatrná 

m k v v e n á p p  Mlíko Okno 

o á n r t a p o a  Mast Hněv 
 

 

Řešení celé tajenky: 

                            

 
Řešení tajenky doručte na recepci SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník do 14. 6. 2018 
Vylosovaný luštitel obdrží 10x volný vstup do posilovny M-GYM Jeseník. 
 
 

 



 

Informace o luštiteli: 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Telefon (pro zaslání SMS o výhře): 


