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Výroční zprávu č. 22 za školní rok 2014/2015 schválila Školská rada v září 2015. 
 
 
 

Výroční zprávu č. 24 za školní rok 2016/2017 schválila Školská rada v září 2017.
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ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee  
 
CChhaarraakktteerriissttiikkaa    šškkoollyy  
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  umoţ-
ňuje efektivní odbornou komunikaci a spolupráci se specialisty z oborů mechaniky, elektrotech-
niky, 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 vzdě-
lává 22 ţáků a 1 ţák v oboru Nástrojař. 
 

 
 
HHiissttoorriiee  šškkoollyy  
Historie školy úzce souvisí s historií n. p. Tesla Lanškroun. V letech 1945 a 1946 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 od-
borná 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 prosto-
rách 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 zá-
mečník, 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 bu-
dově okresního soudu v Lanškrouně na Kollárově vyučovala teorie, dílny zůstaly v Dolní Čerm- 
né. Vyučovány byly kovoobory, především nástrojař, strojní zámečník, soustruţník kovů, nově 
byly zavedeny obory elektromechanik a frekvenční mechanik. Dne 11. 9. 1961 bylo zahájeno vy- 
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ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee  
 
CChhaarraakktteerriissttiikkaa    šškkoollyy  
SOŠ a SOU Lanškroun  v tomto školním roce vyučuje 350 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  umoţ-
ňuje efektivní odbornou komunikaci a spolupráci se specialisty z oborů mechaniky, elektro-
techniky, elektroniky, automatizační techniky  a dalších příbuzných oborů,  obor Elektromecha-
nik pro zařízení a přístroje, jehoţ činnost je spojena s instalací, oţivováním, opravami, provo-
zem, 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 nabí-
zíme v kraji jako jediní a ţáci pobírají stipendia poskytovaná Pardubickým krajem. 
 
 

 
 
 
HHiissttoorriiee  šškkoollyy  
Historie školy úzce souvisí s historií n. p. Tesla Lanškroun. V letech 1945 a 1946 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 Tesla 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 prosto-
rách 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 zá-
mečník, 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 budo-
vě okresního soudu v Lanškrouně na Kollárově vyučovala teorie, dílny zůstaly v Dolní Čermné. 
Vyučovány byly kovoobory, především nástrojař, strojní zámečník, soustruţník kovů, nově byly  
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učování 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 byl 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 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 subjekti-
vitou. 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 1��� 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 ško-
ly. 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 
 
SSppoolluupprrááccee  ss  ooddbboorroovvoouu  oorrggaanniizzaaccíí  
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 zaměstna-
vatelem. 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 
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OOrrggaanniizzaaccee  šškkoollyy  
Název  
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 
 
Sídlo organizace 
563 01 Lanškroun, Kollárova 445 
 
IČO 
150 28 216 
 
Kontakt 
web:      http://www.spslan.cz 
e-mail:     info@spslan.cz  
tel./fax:       +420 465 �21 081, +420 465 �21 08� 
ID dat. schránky:   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 
 
Školská rada 
Mgr. Stanislava Švarcová, Mgr. Renata Richterová Tučková, Barbora Jirásková 
 
Vedoucí domova mládeže 
Bc. Jitka Drábková 
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ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa      
Ve školním roce 2016/2017 pracovala v SOŠ a SOU Lanškroun školská rada  ve sloţení:   
Mgr. Stanislava Švarcová, Mgr. Renata Richterová Tučková, Barbora Jirásková. 
 
 
RRaaddaa  rrooddiiččůů  

Radek Lepka     předseda 
 Romana Pipková     místopředseda  
 Ing. Vladimír Šilar     jednatel 
 Bc. Hana Šilarová     hospodář 
 Josef  Bílý     člen 
 Jaroslav Holeček     člen 
 Monika Janhubová     člen 
 Jana Johanidesová     člen 
 Jaroslava Marešová    člen 
 Iva Preclíková     člen 
 Ondřej Šácha     člen 
 Eliška Matějková     revizní komise 
 Romana Pipková     revizní komise 
 
RRaaddaa  žžáákkůů    
 Beáta Soldánová    1. KN 

Hedvika Matyášová   2. KN 
 Anna Vičarová    3. KN 
 Lucie Kvapilová    1. KA 
 Nikola Sršňová    1. KB 
 Nikola Pospíšilová    2. KA 
  Veronika Janderová   �. KA 
 Magda Vorbová    1. KM + 1. ME 
 Lukáš Blaţek    2. KM + 2. ME 
 Nikol Šimková    4. KM 
 Daniel Bořek    �. ME 
 František Langr. David Toman  4. ME 
 Jan Karlík    1. NS 
 Petr Vávra    2. NS 
 Petr Fait     �. NS 

David Mareš    �. MZ 
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PPoorraaddnníí  ssbboorr  řřeeddiitteellee  

SOŠ a SOU Lanškroun   - Ing. Miroslav Martinec 
Bc. Milan Lédl 
Bc. Jindřich Král 
Vlastimil Jureček 

ZŠ  Dobrovského, Lanškroun  - Mgr. Dana Krátká 
ZŠ Jiráskova, Lanškroun   - Mgr. Monika Dušková 
ZŠ Smetanova, Lanškroun   - Mgr. Milan Valúšek 
MÚ Lanškroun    - Mgr. Radim Vetchý 
SOMA  s.r.o., Lanškroun   - Ing. Pavla Kusá 
INA Lanškroun, s.r.o.   - Ing.  Jan Goláň  
      Ing. Stanislav Vecerik 
AVX Czech Republic, s.r.o. Lanškroun - Mgr. Dana Horská 
Wendell Electronics, a.s. Lanškroun  - Pavel Švec 
Bühler CZ s.r.o.Ţamberk   - Josef  Mařík 
Úřad práce, Ústí nad Orlicí   - Iva Tomšová 
OEZ, s.r.o. Letohrad   - Ing. Jan Krejčí 
Hospodářská komora Orlicko  - Helena Hrdinová 
JCEE, s.r.o. Lanškroun   -  Ing. Rostislav Klein 
LUX-IDent s.r.o. Lanškroun   - Ing. Petr Vičar 
FOREZ, s.r.o. Ostrov   - Martin Pecháček 
Isolit-Bravo, s.r.o. Jablonné nad Orlicí  - Ing. Kvido Štěpánek 
ABB s.r.o. Jablonec nad Nisou  - Ing. Martin Dufek 
Sanela, s.r.o. Lanškroun   - Milan Roller 
Rawela, s.r.o. Ţichlínek   - Monika Skalická 
Formplast Purkert s.r.o. Bystřec  - Ing. Zdeněk Purkert 
Komfi, s.r.o. Lanškroun   - Ing. Jana Slováková 
Lektus s.r.o. Borová 2077, Česká Třebová - Jaroslav Novák 
Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. Brno  - Lenka Blanařová    
WELLA CZ s.r.o. Praha   - Martina Vodáková   
Knihař     - Jiří Kulhánek 
předseda Rady rodičů   - Radek Lepka 

 
 
ŠŠkkoollnníí  ppssyycchhoolloožžkkaa  
Jiţ čtvrtým 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 
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PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  
 
Střední odborné učiliště  
 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik    1.  r. 
ŠVP  Mechatronik (ME) 

- čtyřletý studijní obor s maturitou  
 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik    2. a �. r. 
ŠVP  Mechatronik, plastikář (ME) 

- čtyřletý studijní obor s maturitou  
 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik     4. r.  
ŠVP  Mechanik mechatronik (ME) 

- čtyřletý studijní obor s maturitou  
 

69-41-L/01 Kosmetické sluţby    1., 2. a 4. r. 
ŠVP  Kosmetička (KM) 

- čtyřletý studijní obor s maturitou 
 
26-53-H/01 Elektromechanik  pro zařízení a přístroje  �. r. 
ŠVP  Mechanik elektronických zařízení (MZ) 

- tříletý učební obor 
    
32-52-H/01 Nástrojař     1., 2. a �. r.  
ŠVP  Nástrojař (NS) 

- tříletý učební obor 
  
69-51-H/01 Kadeřník      1., 2. a �. r. 
ŠVP  Kadeřník (KA) 

- tříletý učební obor 
  
34-57-H/01 Knihař       1., 2. a �. r. 
ŠVP  Knihař pro ruční zpracování (KN) 

-     tříletý učební obor 
 
 
 
 
 
I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.                Orison Swett Marden 
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SSttuuddiijjnníí  pplláánnyy  
 
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik (ME) 
Čtyřletý studijní obor s maturitou 
Vzdělávání podle ŠVP Mechanik mechatronik, plastikář  (1. a 2. ročník) 
 

 1. 2. 3. 4. Cel-
kem 

Všeobecně vzdělávací předměty      
Český jazyk a literatura                  � 2 2 4 11 
Anglický/Německý jazyk                             � � � � 12 
Základy společ. věd                        1 - 1 1 � 
Matematika                                    � � � � 12 
Dějepis                                           1 - 1 1 � 
Biologie a Základy ekologie 1,5 - - - 1,5 
Fyzika                                             2 1 1 - 4 
Chemie                                           - 1 - - 1 
Tělesná výchova                            2 2 2 2 8 
Ekonomika                                     - 1 2 - � 
Inform. a komunikační  technologie           2 2 1 1 6 
Celkem VVP 18,5 15 16 15 64,5 
      
Odborné předměty      
Technická dokumentace                 2 - - - 2 
Mechanika                                      1 - - - 1 
Základy elektrotechniky                 � 2 - - 5 
Materiály a technologie                 2 1 - - � 
Elektronika                                    - 1 - - 1 
Elektronické zařízení                     - - 2 2 4 
Elektrické měření                          - 2 2 2 6 
Automatizace                                 - - - 2 2 
Mechatronika                                 - - 2 � 5 
Číslicová technika                         - - 1 1 2 
Výpočetní technika                        - 2 1 2 5 
Odborný výcvik                                        6 10,5 10,5 7 �4 
Celkem OP 14 19,5 18,5 19 71 
      
CELKEM 32,5 34,5 34,5 34 135,5 

 
Poznámka: ve 2. ročníku jsou 2 týdny odborné praxe 
 
 
 
 
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šlechetné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.  
              Cicero                     
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26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik (ME) 
Čtyřletý studijní obor s maturitou 
Vzdělávání podle ŠVP Mechanik, plastikář (�. a 4. ročník) 
 

 1. 2. 3. 4. Cel-
kem 

Všeobecně vzdělávací předměty      
Český jazyk a literatura                 � 2 2 � 10 
Anglický/Německý jazyk                             � � � � 12 
Základy společ. věd                       1 - 1 1 � 
Matematika                                   � � � � 12 
Dějepis                                          1 - 1 1 � 
Fyzika                                            2 1 2 - 5 
Chemie                                          - 1 - - 1 
Tělesná výchova                            2 2 2 2 8 
Ekonomika                                    - - 2 1 � 
Inform. a komunikační  technologie           2 2 1 1 6 
Celkem VVP 17 14 17 15 63 
      
Odborné předměty      
Technická dokumentace               2 - - - 2 
Mechanika                                    1 - - - 1 
Základy elektrotechniky               � 2 - - 5 
Materiály a technologie               2 1 - - � 
Elektronika                                   - 2 - - 2 
Elektronické zařízení                    - - 2 2 4 
Elektrické měření                         - 2 2 2 6 
Automatizace                               - - - 2 2 
Mechatronika                               - - 2 � 5 
Číslicová technika                        - - 1 1 2 
Výpočetní technika                      - 2 1 2 5 
Odborný výcvik                                     6 � � 7 �1 
Celkem OP 14 18 17 19 68 
      
CELKEM 31 32 34 34 131 

 
Poznámka: ve 3. ročníku jsou 2 týdny odborné praxe 

 

 

Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků. 
                                                                                                                                         Talmud 
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69-41-L/01 - Kosmetické sluţby (KM) 
Čtyřletý studijní obor s maturitou 
Vzdělávání podle ŠVP Kosmetička  (4. ročník) 
 

 1. 2. 3. 4. Cel-
kem 

Všeobecně vzdělávací předměty      
Český jazyk a literatura                    � 2 2 � 10 
Anglický/Německý jazyk I              � � � � 12 
Anglický/Německý jazyk II             2 2 2 2 8 
Základy společenských věd             1 - 1 1 � 
Matematika                                      2 2 2 2 8 
Dějepis                                             1 - 1 1 � 
Chemie                                            2 2 1 1 6 
Fyzika                                              1 - - - 1 
Tělesná výchova                             2 2 2 2 8 
Ekonomika                                      - - 2 1 � 
Informační a komunikační technologie       2 2 - - 4 
Celkem VVP 19 15 16 16 66 
      
Odborné předměty      
Zdravověda                                      2 2 2 2 8 
Materiály                                          - - 1 2 � 
Kosmetika                                        2 1 2 � 8 
Estetická a výtvarná výchova          2 1 - - � 
Odborný výcvik                               6 14 14 10,5 44,5 
Celkem OP 12 18 19 17,5 66,5 
      
      
CELKEM 31 33 35 33,5 132,5 
      

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Výcvik ke zdraví – toť střídmost v jídle a píle v námahách.                                       Hippokrates 
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69-41-L/01 - Kosmetické sluţby (KM) 
Čtyřletý studijní obor s maturitou 
Vzdělávání podle ŠVP Kosmetička  (4. ročník) 
 

 1. 2. 3. 4. Cel-
kem 

Všeobecně vzdělávací předměty      
Český jazyk a literatura                    � 2 2 � 10 
Anglický/Německý jazyk I              � � � � 12 
Anglický/Německý jazyk II             2 2 2 2 8 
Základy společenských věd             1 - 1 1 � 
Matematika                                      2 2 2 2 8 
Dějepis                                             1 - 1 1 � 
Chemie                                            2 2 1 1 6 
Fyzika                                              1 - - - 1 
Tělesná výchova                             2 2 2 2 8 
Ekonomika                                      - - 2 1 � 
Informační a komunikační technologie       2 2 - - 4 
Celkem VVP 19 15 16 16 66 
      
Odborné předměty      
Zdravověda                                      2 2 2 2 8 
Materiály                                          - - 1 2 � 
Kosmetika                                        2 1 2 � 8 
Estetická a výtvarná výchova          2 1 - - � 
Odborný výcvik                               6 14 14 10,5 44,5 
Celkem OP 12 18 19 17,5 66,5 
      
      
CELKEM 31 33 35 33,5 132,5 
      

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Výcvik ke zdraví – toť střídmost v jídle a píle v námahách.                                       Hippokrates 
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26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje (MZ) 
Tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP Mechanik elektronických zařízení (3. ročník) 
 

 1. 2. 3. Celkem 
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura                  2 2 1 5 
Anglický/Německý jazyk              2 2 2 6 
Občanská nauka                             1 1 1 � 
Matematika                                    2 2 1 5 
Fyzika                                            2 1 - � 
Chemie                                          1 - - 1 
Tělesná výchova                           2 1 1 4 
Ekonomika                                    - - 2 2 
Informační  a komunikační technologie        2 1 1 4 
Celkem VVP 14 10 9 33 
     
Odborné předměty     
Technická dokumentace               2 - - 2 
Materiály a technologie                � - - � 
Základy elektrotechniky               4 1 - 5 
Elektrické měření                         1 1 2 4 
Elektronika                                   2 1 1 4 
Elektronické zařízení                   1 2 1 4 
Mechatronika                            - - 2 2 
Výpočetní technika                     - 1 1 2 
Číslicová technika                       1 - - 1 
Odborný výcvik                                    6 15 15 �6 
Celkem OP 18 22 23 63 
     
CELKEM 32 32 32 96 
     
Nepovinné předměty     
Tělesná výchova                         - 1 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatrní lidé mlčí z nedůvěry, chytří ze shovívavosti.                                                       J. John 
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26-52-H/01  -  Elektromechanik pro zařízení a přístroje –  kombinované studium 
 

 Počet hodin v roč.  
 1. 2. Celkem 
Odborné předměty    
Základy elektrotechniky                   �8 1� 57 
Elektrická měření                               1� 1� �8 
Elektronika                                         �8 �8 76 
Elektronická zařízení                         - �8 �8 
Technická dokumentace                    1� - 1� 
Materiály a technologie                     1� - 1� 
Výpočetní a číslicová technika          �,5 �,5 1� 
Mechatronika                                    - �8 �8 
Odborný výcvik 152 152 �04 
    
CELKEM 294,5 332,5 627 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli na to, jak to dopadne. 
                                                                                                                               G. E. Lessing 
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23-52-H/01 - Nástrojař (NS) 
Tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP  Nástrojař  (1., 2. a � ročník) 
 

 1. 2. 3. ŠVP 
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a  literatura 2 2 1 5 
Anglický/Německý jazyk               2 2 2 6 
Matematika                                     2 2 1 5 
Občanská nauka                             1 1 1 � 
Fyzika 1 1 - 2 
Chemie                                  1 - - 1 
Biologie a základy ekologie 1,5 - - 1,5 
Ekonomika                           - - 2 2 
Tělesná výchova                  2 1 1 4 
Informační a komunikační technologie     2 1 1 4 
Celkem VVP 14,5 10 9 33,5 
     
Odborné předměty     
Technická dokumentace        � 2 - 5 
Strojírenská technologie        � 2 - 5 
Strojnictví                              � - 1,5 4,5 
Technologie                           � 2 � 8 
Základy programování CNC strojů    - 1 1 2 
Odborný výcvik                     6 15 17,5 �8,5 
Celkem OP 18 22 23 63 
     
CELKEM 32,5 32 32 96,5 
     
Nepovinné předměty     
Tělesná výchova                  - 1 - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Když už ti voda sahá ke krku – hlavu vzhůru!                                                                S. J. Lec 
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32-52-H/01  -   Nástrojař – kombinované studium 
 
 

 Počet hodin v roč.  
 1. 2. Celkem 
Odborné předměty    
Technická dokumentace              14 (7) 14 (7) 28 (14) 
Strojírenská technologie                             10 (4) 10 (4( 20 (8) 
Strojnictví                                   10 (4) 10 (4) 20 (8) 
Technologie                       28 (14) 28 (14) 56 (28) 
Základy programování CNC                 8 (2) 8 (2) 16 (4) 
    
Odborný výcvik 140 140 280 
    
CELKEM 210 210 420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobností je ten, kdo je schopen vidět cíl nejvzdálenější a zamířit k němu nejodhodlaněji 
                  G. Plechanov 
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34-57-H/01 - Knihař (KN) 
Tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP  (1. a 2. ročník) 
 

 1. 2. 3. ŠVP 
Všeobecně  vzdělávací  předměty     
Český jazyk a literatura        2 2 2 6 
Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 
Matematika                          2 1 1 4 
Občanská nauka                   1 1 1 � 
Fyzika                                  1 1 - 2 
Biologie a základy ekologie 1,5 - - 1,5 
Chemie                                 2 1 - � 
Tělesná výchova                  1 1 1 � 
Ekonomika                           - - 2 2 
Informační a komunikační  technologie      1 1 1 � 
Celkem VVP 13,5 10 0 33,5 
     
Odborné předměty     
Polygrafické materiály        1 1 0,5 2,5 
Technologie                         2 2,5 4 8,5 
Odborné kreslení                 0,5 1 - 1,5 
Základy polygrafie              1 1 1 � 
Odborný výcvik                  15 17 17 4� 
Celkem OP 20 22,5 22,5 65 
     
CELKEM 33,5 32,5 32,5 98,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdyby mi dávali moudrost s podmínkou, že ji budu držet v tajnosti a nedám ji dál, odmítnu ji.                
                                                                                                                                         Seneca 
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34-57-H/01 - Knihař (KN) 
Tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP  (3. ročník) 
 

 1. 2. 3. ŠVP 
Všeobecně  vzdělávací  předměty     
Český jazyk a literatura        2 2 2 6 
Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 
Matematika                          2 1 - � 
Občanská nauka                   1 1 1 � 
Fyzika                                  1 1 - 2 
Chemie                                 2 1 - � 
Tělesná výchova                  1 1 1 � 
Ekonomika                           - 1 1 2 
Informační a komunikační  technologie      1 1 1 � 
Celkem VVP 13 11 9 33 
     
Odborné předměty     
Polygrafické materiály        1 1 0,5 2,5 
Technologie                         2 � 4 � 
Odborné kreslení                 0,5 1 - 1,5 
Základy polygrafie              1 1 1 � 
Odborný výcvik                  15 17 17 4� 
Celkem OP 19,5 23 22,5 65 
     
CELKEM 32,5 34 31,5 98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnozí si naříkají na slabou paměť, téměř nikdo na nedostatek inteligence. 
                F. de la Rochefoucauld 
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69-51-H/01 - Kadeřník (KA) 
Tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP  (1., 2. a 3. ročník) 
 

 1. 2. 3. Celkem 
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura        2 2 2 6 
Anglický/Německý jazyk                          2 2 2 6 
Matematika                            2 1 1 4 
Občanská nauka                    1 1 1 � 
Fyzika                                    1 1 - 2 
Chemie                                  2 1 - � 
Biologie a základy ekologie              1 - - 1 
Tělesná výchova                   2 1 1 4 
Informační a komunikační technologie       1 1 1 � 
Ekonomika - 1 2 � 
Celkem VVP 14 11 10 35 
     
Odborné předměty     
Zdravověda                          - 1 1 2 
Technologie                         � 2,5 � 8,5 
Výtvarná výchova               1 1 1 � 
Psychologie                         - 1 1 2 
Materiály                               2 1,5 1 4,5 
Odborný výcvik                   12 17 17,5 46,5 
Celkem OP 18 24 24,5 66,5 
     
CELKEM 32 35 34,5 101,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víme tolik, kolik si pamatujeme.                                                                          Latinské přísloví 
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PPeerrssoonnáállnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí    
 
UUččiitteelléé    
Jméno    Vzdělání   Praxe        Období 
    Předmět     Úvazek  

Mgr. Martina Fidlerová  VŠ pedagogická, DPS 2�,5 R část. úvazek (č.ú) 
    VP (Zsv,Vp) 
Mgr. Petra Holánková  VŠ pedagogická  2�,5 R do �0.4.2017 
    VP(Čj, On,Psv,Zek) 
Mgr. Jana Janoušková  VŠ pedagogická,st.zk. 1�,5 R  
    VP (Aj)  
Mgr. Gabriela Kubištová  VŠ pedagogická  25 R    
    VP (Čj, Zsv)    
Bc. Jindřich Král   VŠ pedagogická   4� R   část. úvazek 
    OP (Mch)     
Mgr. Jiří Mann           VŠ pedagogická, st..zk           20,5 R  
    VP (Aj,preventista)       
Ing. Miroslav Martinec  VŠ elektro, DPS   �0,5 R 
    OP (En,Ez, Mat, Em)     
Mgr. Marcela Martincová  VŠ pedagogická  16,5 R 
    VP (F,M)  
Mgr. Dana Minářová  VŠ pedagogická  17,5  R 
    VP (Ch, Zdr) 
Mgr. Čestmír Nakládal  VŠ pedagogická  27 R  
    VP (M,Ict,Čt) 
Ing. Jaroslav Novák  VŠ elektro  42 R   
                OP (En, Ze) 
Mgr. Jana Podolánová  VŠ učitelství OP, DPS ��,5  R  
    OP (T,Pom,Ok,Ek)               
Mgr. Pavel Richter   VŠ, DPS, st. zk.  ��,5 R   část. úvazek 
    VP (Tv)                  
Ing. Jan Schöpp   VŠ elektro,DPS   37 R do 31.7.2017 
    OP (Em,Ze,Me,Td,Ict,Ez) 
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Mgr. Bc. Martina Stejskalová VŠ pedagogická,filosof.        21,5 R   
    VP (Nj, D,Ev,Vv,Ek) 
Ing. Vladimír Šilar   VŠ strojní, DPS   �5 R 
    OP (Td,T,St,Cnc,S) 
Mgr. Vlasta Tomanová  VŠ ped.,DPS,v  �2,5 R  část. úvazek 
    OP (T,Pom) 
Mgr. Renata  Richterová Tučková VŠ, v   20,5 R   část. úvazek 

OP (Ko,Ma,T,Zdr)     
Mgr. Jiřina Vaňková  VŠ pedagogická   2�,5  R 
    VP (M,F,Ek)      
Mgr. Markéta Záplatová  VŠ, v   16 R   část. úvazek 
    OP (T,Ma)    
 
UUččiitteelléé  ooddbboorrnnééhhoo  vvýýccvviikkuu  aa  pprraakkttiicckkééhhoo  vvyyuuččoovváánníí  
Jméno   Vzdělání  Obor          Praxe      Období 
             Úvazek 
Obory sluţeb 
Dana Faltejsková  ÚSO, DPS, v knihařka  24 R 
Barbora Gáborová  ÚSO, v  Knihařka  � R           do 31.8.2017  č.ú. 
     Asistentka pedagoga  od 1.5.2017    č.ú. 

do �0.6.2018   
Daniela Kárská  ÚSO  kosmetička 1 R            od 1.�.2016   č.ú. 

            do �0.6.2018   
Mgr. Miriam Mitvalská VŠ,  v  kosmetička 16,5 R  RD 
        do 30.4.2017 
Radka Navrátilová  v, ÚSO, DPS kadeřnice  12,5 R 
Bc. Andrea Suchomelová v, ÚSO, DPS kadeřnice  15,5 R  
Renata Štěrbová  v  kadeřnice  15,5 R od 1.�.2016    č.ú. 
        do 31.8.2017   
Mgr. Eva Švecová  v,USO, DPS kosmetička 14 R  
Mgr. Vlasta Tomanová VŠ, DPS, v vedoucí učitelka �2,5 R 
Mgr. R. Richterová Tučková       VŠ, DPS, v kadeřnice  25 R část. úvazek  
Bc. Petra Vaňousová v, USO  kadeřnice  18 R     
Mgr. Markéta Záplatová VŠ, DPS, v kadeřnice  1�,5 R část. úvazek 
 
Obory technické 
Mgr. Monika Divišová VŠ, DPS  strojní  20 R část. úvazek 
Bc. Marek Hnyk  VŠ, DPS  elektro  27 R do 31.1.2017 
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Vlastimil Jureček  ÚSO, DPS, v          vedoucí učitel 37 R 
Bc. Milan Lédl  VŠ pedagogická  elektro  46 R 
Vladimír Mazák  ÚSO, v  strojní  24,5 R      
Jan Minář  ÚSO, DPS, v    elektro  45 R od 1.2.2017   
        do 31.7.2017 
Mgr. Hynek Otava  VŠ, DPS    elektro  �� R 
 
 
 
VVyycchhoovvaatteelléé  nnaa  DDMM  
Jméno   Vzdělání                          Praxe  Období 
        Úvazek 
Bc. Jitka Drábková  VŠ ped.,DPS         �0,5 R          
Petr Gefing  ÚSO, DPS         �1 R    
Pavel Janků  ÚSO, DPS         �0,5 R    
Zdenka Vaníčková  ÚSO, DPS         �2 R    
Zdeněk Luňák  ÚSO, DPS         46 R   bezp. prac. od 6.9.2016    č.ú. 
        do 30.6.2017 
 
 
TTeecchhnniicckkooeekkoonnoommiiččttíí    pprraaccoovvnnííccii  
Jméno           Profese    Praxe          Období 
Josef Bílý  školník   �7 R   
Dagmar Jandová  personalistka  �6 R 
Ivana Janíková  uklízečka   37,5 R    
Lenka Jeţková  skladnice   47 R  od 1.9.2016  č.ú. 

do �0.6.2017 
Lenka Jungová  účetní   24,5 R   
Eliška Matějková  účetní, ZŘ  �0 R 
Vladimír Mareš  referent maj. správy ��,5 R   
Hana Rezková  uklízečka   22,5 R     
Simona Richterová  výdej stravy, úklid  �0 R  
Luděk Skalický   správce inf. a kom. tech. 18,5 R  část. úvazek 
Jarmila Suchomelová uklízečka   �� R 
Markéta Hrubčíková uklízečka   8 R  do 30.6.2017  č.ú. 
Irena Šťovíčková  účetní   25 R     
Petr Vávra  školník   �6,5 R   část. úvazek 
David Vaňous  školník   17,5 R  od 24.11.2016  č.ú. 
 
 
Děkujeme za dobře vykonanou  práci pro školu všem pracovníkům, kteří ukončili pracovní  
poměr ve školním roce 2016/2017. Přejeme vám pracovní úspěchy v dalším zaměstnání.  
 
 



2�Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

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

Pracovníci SO
Š a SO

U
 Lanškroun



Výroční zpráva za školní rok 2016/2017�0

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

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

29 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

 
EExxtteerrnníí  pprraaccoovvnnííccii    
Jméno   Obor činnosti Období 
Mgr. Bc. Kamila Barlow psych.porad. od      5. �. 2016    do  �0.  6. 2017 
Hana Barcalová  uklízečka  od     20.1. 2017    do  31.  1. 2017 
Miroslava Hajnovičová správce SH od      1. �. 2016    do  31.  5. 2017 
Lenka Jakešová  uklízečka  od    25. 1. 2017    do 28.   4. 2017 
Lenka Jeţková  uklízečka  od    23. 1. 2017    do  28.  2. 2017 
Mgr. Jana Jílková  audit  od   14. 11. 2016    do  �1.12. 2016 
Miroslava Klimek  správce SH od      4. 1. 2017    do  31.  8. 2017 
Hana Kukulová  správce SH od      1. �. 2016    do  �1.12. 2016 
Ing. Vojtěch Lamberský Ph.D. učitel odbor. před. od      5.  �. 2016    do  �0.  6. 2017 
Zdeněk Luňák  správce SH od      1.  �. 2016        do  �1.  8. 2017 
Daniela Maléřová, Dis. učitelka AJ od      1.  �. 2016    do  30.  6. 2017 
Jan Minář  učitel OV  od      1. �. 2016    do  �1.12. 2016 
Vladimír Provazník učitel PV  od      1. �. 2016    do  30.  6. 2017 
Luděk Skalický  učitel Ict  od      5. �. 2016    do  30.  6. 2017 
Jana Vaníčková  uklízečka  od      1. 2. 2017    do  28.  4. 2017 
     od      3. 5. 2017    do  12.  5. 2017 
PhDr. Jan Zezula  přísedící u MZ od    22. 5. 2017    do  25.  5. 2017 
Jana Šponarová  člen komise  ZZ od      5. 6. 2017    do    7.  6. 2017 
 
 
SSppoolleeččeennsskkáá  kkrroonniikkaa  
Ve školním roce 2016/2017 oslavili své ţivotní jubileum pracovníci Bc. Milan Lédl,  
Mgr. Vlasta Tomanová, Mgr. Gabriela Kubištová. Do důchodu odešel Ing. Jan Schöpp. 
Všem přejeme pevné zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Život je krátký tam, kde by měl být dlouhý, a dlouhý tam, kde by měl být krátký. Zmírňujte 
v radosti příliš rychlý proud sil přemýšlením a zrychlujte liknavý postup pravidelnou činností. 
            Novalis 
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ŠŠkkoollsskkáá  zzaařříízzeenníí  
 
MMooddeerrnniizzaaccee    aa  úúddrržžbbaa  šškkoollsskkýýcchh  oobbjjeekkttůů  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001166//22001177  
Ve školním roce 2016/2017 byly finanční prostředky pouţity k provedení rekonstrukcí, oprav  
a vybavení budov školy následovně: 
 
Sokolská 288 (budova praktické výuky, sportovní hala, školní jídelna) 

oprava (výměna) ventilů soc. zařízení v částce 13 �8�,- Kč 
oprava a výměna ventilů hydrantů v částce 11 795,- Kč 
výměna vstupních dveří do sport. haly včetně panikového kování v částce 14 762,- Kč 

Lidická 199 (budova praktické výuky, kosmetický a kadeřnický salon) 
vybudování učebny PV (obor kadeřník) v částce 45 1�2,- Kč 
výměna osvětlení (sklad papíru) v částce 7 184,- Kč 

Kollárova 445 (budova ředitelství a teoretické výuky) 
vybavení učebny č. 5 (lavice, ţidle) v částce 56 �85,- Kč 
výměna koberce v místnosti č. 201 v částce 15 725,- Kč 

Krátká 310 (domov mládeţe) 
oprava vybavení kuchyňky (2.NP, blok A) v částce 54 880,- Kč 
oprava el. rozvodů a osvětlení (pokoj 333) v částce 8 �6�,- Kč 
oprava úklidové místnosti (výlevka, umývadlo) v částce 8 410,- Kč 

Všechny budovy 
revize, prohlídky a servis elektroinstalace, plyn. kotelny, plyn. spotřebiče, tlakové nádo-
by, výtah, tělocvič. nářadí, komínky, hydrant, has. přístroje v částce 105 675,- Kč 

 
 
MMooddeerrnniizzaaccee  SSOOŠŠ  aa  SSOOUU  LLaannšškkrroouunn  ––  aarreeááll  nnaa  SSookkoollsskkéé  uulliiccii  ((SSttřřeellnniiccee))  
Pardubický kraj, jako zřizovatel školy, zařadil tento projekt do Integrovaného operačního progra-
mu. Podstatou projektu je přístavba odborných učeben a rekonstrukce stávajících prostor. 
Předpokládaná investice je zhruba 34 miliónů 
korun. 
Termín realizace: říjen 2017 – listopad 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit.  
                                                                                                                                    J. Werich 
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DDoommoovv  mmllááddeežžee  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001166//22001177  
Do domova mládeže bylo v tomto školním roce přihlášeno 87 žáků a žákyň. Příjezd a ubytování 
prvních žáků proběhlo dne 31. srpna, kdy do našeho domova nastoupilo 78 dívek a 9 chlapců. 
Během měsíce září se tento stav navýšil na 91 žáků a žákyň, ale po zjištění autobusových  
a vlakových spojů několik žákyň zvolilo možnost dojíždění. Obměny ubytovaných žáků se  
v průběhu roku občas vyskytnou. Celkově se letos v domově mládeže ubytovalo 100 žáků. 
Někteří využijí možnosti ubytování hlavně v zimních měsících, ale na jaře opět zvolí dojíždění.  
 
Jako každý rok jsou žáci a žákyně na začátku školního roku rozděleni do jednotlivých vý-
chovných skupin, kterou má na starosti určený vychovatel. Vychovatelé žáky seznámí s denním 
režimem domova, řádem DM a zároveň mládež proškolí k důslednému dodržování předpisů 
BOZP a PO. Samozřejmostí je neopomenout zdůraznit zásady hygieny, pořádku a čistoty nejen 
svých pokojů, ale i všech společných a venkovních prostor. Velký důraz klademe na rozvoj  

a upevňování morálních vlastností 
žáků, vzájemnou toleranci, ohle-
duplnost a kamarádskost. Důleži-
tou roli zastávají vychovatelé v ře-
šení konfliktních situacích mla-
dých lidí. Učí je, jak bez emocí  
a v klidu zvládnout hádku a podat 
ruku k usmíření.  
Velkou snahu vychovatelé vyna-
kládají na minimalizování vzniku  
a snížení výskytu rizikového cho-
vání. Také posilování komunikač-
ních dovedností a vedení žáků ke 
zdravému životnímu stylu a samo-
statnosti patří k denní vychova-

telské činnosti. Zvýšená pozornost je věnovaná žákům s rizikovým chováním. Při řešení 
výchovných problémů vycházíme z krizového plánu školy, který je součástí minimálního pre-
ventivního programu a velmi dobrá spolupráce s třídními učiteli a s metodikem prevence naší 
školy panem učitelem Mgr. Jiřím Mannem, přináší pozitivní výsledky. Samozřejmostí je v tako-
vých případech i spolupráce s rodiči.     
 
Různorodou nabídkou volnočasových aktivit se snažíme přilákat mládež k činnostem, které 
někteří nikdy nevyzkoušeli. Velkým oříškem jsou sportovní hry. Hraní volejbalu tolik neláká jako 
fotbal a basketbal. To co zvládne hrát převážná většina je vybíjená. K těmto hrám využíváme 
hřiště domova mládeže a tělocvičnu naší školy. Kroužky ručních prací tematicky zaměřené k růz-
ným obdobím jako jsou vánoce nebo velikonoce nenastartovaly větší zájem žáků o tuto činnost. 
K oblíbeným aktivitám patří stále jednorázové akce vychovatelů. Sem lze zařadit návštěvy a ve-
černí prohlídky Zámečku u Rudoltic, společné hry bowlingu, nebo různé návštěvy přednášek 
zajímavých osobností.  
 
V zimních měsících žáci rádi využívají hernu domova mládeže, kde soutěží ve stolním fotbale 
nebo stolním tenisu. Také vědomostní kvízy jsou stále vítaným zpestřením mezi přípravami na 



��Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

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

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

32 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

 
vyučování. Určitá skupina ţáků má stále zájem o filmová představení lanškrounského kina, a tak 
premiéry zvučných novinek si nenechají ujít. Své místo v celoročním plánu má i střelba ze 
vzduchovky. Tuto činnost si ţáci mohou vyzkoušet, pokud tomu počasí přeje na začátku podzimu 
a také na jaře jakmile se oteplí. Akvaristika je doménou pouze jedinců, kteří mají o tohoto 
krásného koníčka zájem. Ostatní se kochají pohledem na vodní krásu.   
V zimních měsících se ţáci dokáţou velmi dobře pobavit při hraní společenských her. Obzvlášť 
pokud se do hry zapojí někdo z vychovatelů, pak je veselo. Totéţ platí i při zpívání karaoke, kde 
jedinci s hudebními vlohami libozvučně zazpívají i anglické písně, a naopak některým zpěváčkům 
přiblíţit se interpretovi nepomůţe ani velké snaha. Ale všichni to berou s humorem, a to nás těší. 
O návštěvy psího útulku nebyl na podzim zájem, proto vyvenčit psí mazlíčky šlo pár děvčat, aţ 
kdyţ se na jaře oteplilo. Další aktivitami jsou krouţky nabízené lanškrounskými zájmovými 
organizacemi. Zde letos ţáky nejvíce zaujala horolezecká stěna v prostorách základní školy A. 
Jiráska. 
 
Snahou všech vychovatelů je spolupracovat s rodiči, třídními učiteli a vytvářet příjemné klima 
v domově mládeţe. Není vţdy vše podle našich představ, ale daří se nám vţdy nové ţáčky adap-
tovat a usměrnit, pokud v jejich chování vidíme nedostatky. Pozitivní změny jsou vţdy patrné, 
jakmile ţáci pokročí do dalších ročníků. Zde se uţ sobeckost, neposlušnost a odmlouvání vytrácí. 
Ţák postupně zjistí, ţe spoluţák není tak hrozný, jak se domníval v prvním ročníku. Zjistí, ţe 
vychovatel je vlídnější, pokud pozdraví a slušně o cokoliv poţádá. Malicherné hádky se vytrácí.  
A co nás nejvíce těší? Ţáci posledních ročníků. Ti jiţ za léta strávené v domově mládeţe poznali, 
ţe vychovatel není pouze ten, kdo je usměrňuje a kárá, ale zároveň ten, kdo je vyslechne, pomůţe 
a poradí, jak se vypořádat se svými starostmi. Není nouze ani o vtipné hlášky a humor, který ke 
společnému souţití mladých lidí patří. Tak doufám, ţe v dalších letech bude dnů s dobrou náladou 
stále přibývat a my se budeme dívat jen do usměvavých tváří mladých lidí.   
 

Bc. Jitka Drábková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku.                           Phytagoras 
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PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí    
 
PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22001177//22001188  
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 se konalo ve dnech od 12. 4. 2017 do �1. 8. 2017. 
Ředitel školy jmenoval komisi pro přijímací řízení ve složení: 
 PPřřeeddsseeddaa::           Ing. Jaroslav Novák 
 ČČlleennoovvéé::    Dagmar Jandová 
              Ing. Miroslav Martinec 
                                               Mgr. Vlasta Tomanová 
     Mgr. Martina Fidlerová 
     Vlastimil Jureček 
           
Přijímací zkoušky se nekonaly u tříletých učebních oborů. Přijímací komise stanovila kritéria pro 
přijímání žáků. Pro obory Mechanik elektrotechnik a Kosmetické služby se konaly státní při-
jímací zkoušky  dne 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017. 
 
 

1. termín          další termíny 

Obor 
při- 
hlá- 
šeno 

při- 
jato ZL 

od- 
volá
ní 

přij. 
na 

odv. 

ZL z 
odv. 

ZL 
cel. 

při- 
hlá- 
šeno 

přij- 
jato ZL ZL 

cel. 

Elektrotechnika 6 - - - - - - - - - - 

Mechanik 
elektrotechnik 15 15 8 - - - 8 2 2 2 2 

Nástrojař 40 40 26 - - - 26 - - - - 

Elektromechanik 
pro zařízení 
 a přístroje 

1� 1� � - - - 3 - - - 
 
- 
 

Kosmetické 
 služby 15 1� 7 - - ¨- 7 7 7 6 6 

Kadeřník, kadeřnice �8 �8 21 - - - 21 2 2 1 1 

Knihař   12 12 7 - - - 7 - - - - 

Celkem 1�� 1�1 72 - - - 72 11 11 � 9 
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VVýýsslleeddkkyy  vvzzdděělláávváánníí    
 
PPooččttyy  žžáákkůů  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  oobboorreecchh  nnaa  SSOOŠŠ  aa  SSOOUU  LLaannšškkrroouunn    
vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001166//22001177    kkee  ddnnii  3300..    99..    22001166  v denním studiu  
  

  TTŘŘÍÍDDAA  TTŘŘÍÍDDNNÍÍ  UUČČIITTEELL  PP  CCHHLLAAPPCCII//DDÍÍVVKKYY  CCEELLKKEEMM  
ŢŢÁÁKKŮŮ  

11..  MMEE  Mgr. Marcela Martincová 5 5/0 

36 
22..  MMEE  Mgr. Bc. Martina Stejskalová 10 10/0 

��..  MMEE  Mgr. Gabriela Kubištová 11 11/0 

44..  MMEE  Mgr. Petra Holánková 10 10/0 

11..  NNSS  Mgr. Čestmír Nakládal 26 26/0 

76 22..  NNSS  Ing. Vladimír Šilar 22 22/0 

��..  NNSS  Mgr. Jiřina Vaňková 28 25/� 

��..  MMZZ  Mgr. Jana Janoušková 12 12/0 12 

11..  KKMM  Mgr. Marcela Martincová 16 0/16 

48 22..  KKMM  Mgr. Bc. Martina Stejskalová 1� 0/1� 

44..  KKMM  Mgr. Petra Holánková 1� 0/1� 

11..  KKAA  Mgr. Gabriela Kubištová 21 2/1� 

100 
11..  KKBB  Mgr. Dana Minářová 21 0/21 

22..  KKAA  Mgr. Markéta Záplatová 28 0/28 

��..  KKAA  Mgr. R. Richterová Tučková �0 0/�0 

11..  KKNN  Mgr. Jana Podolánová 7 0/7 
 

24 
 

22..  KKNN  Mgr. Jana Podolánová 8 4/4 

��..  KKNN  Mgr. Jana Janoušková � 0/� 

CCEELLKKEEMM   296 127/169 296 

Zkrácené studium 

11..  ZZXX  V. Provazník/Bc. M. Lédl 11 10/1 11 

22..  ZZXX  V. Provazník/Bc. M. Lédl 11 �/2 11 

11..  ZZNN  Ing. Vladimír Šilar 1 1/0 1 

CCEELLKKEEMM   23 20/3 23 
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PPřřeehhlleedd  vvyyuuččoovvaannýýcchh  ppřřeeddmměěttůů  
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 
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Pcnc -  Programování CNC 
Přs - Prvky řídicích systémů 
Řs - Řídicí systémy 
Řsc - Řídicí systémy – cvičení 
S - Strojnictví 
Sv - Společenská výchova 
Sr - Strojírenství 
St - Strojírenská technologie 
T - Technologie 
Td - Technická dokumentace 
Tv - Tělesná výchova 
Tk - Technické kreslení 
Uds - Úvod do digitálního světa 
Vpo - Všeobecná polygrafie 
Vt - Výpočetní technika 
Ze - Základy elektrotechniky 
Zek - Základy ekologie 
Zs - Základy strojnictví 
Zsv - Základy společenských věd 
Zdr - Zdravověda 
Zp - Základy polygrafie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Z velikých pořádků vznikají velké zmatky.          Italské přísloví  
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SSttuuddiijjnníí  vvýýsslleeddkkyy  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001166//22001177  
 
Třída 
 

1. ME 
 

2. ME 
 

3. ME 
 

4. ME 
 

1. NS 
 

2. NS 
 

3. NS 
 Třídní učitel 

 
Mm 

 
St 
 

Ku 
 

Hp 
 

Na 
 

Šl 
 

Vj 
 Počet ţáků 

 
5 
 

11 
 

11 
 

10 
 

24 
 

22 
 

28 
 Dívek 0 0 0 0 0 0 � 

Chlapců 5 11 11 10 24 22 25 
Absence 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Celkem hodin 2�1 5�0 454 204 1�00 1754 2076 

Neomluvené 
hodiny 

0 �0 � 0 2 12 �1 
% absence TV �,5 7,1 7,3 5,� �,82 14,97 7,6 
% absence OV 14,6 7,7 4,2 �,� 6,44 10,64 7,0 
% docházky TV �0,5 �2,� 92,7 94,7 �0,18 85,0� �2,4 
% docházky OV 
 

85,4 
 

�2,� 
 

�5,8 
 

96,7 
 

��,56 
 

8�,�6 
 

�� 
 Klasifikace 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Prospělo s vyz. 

vyznam 
0 0 1 0 2 1 2 

Prospělo 5 5 � 10 1� 1� 20 
Neprospělo 
 

2 
 

6 
 

1 
 

0 
 

� 
 

2 
 

6 
 Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový 
ěrprůměrprospěch 

2,�2� 
 

2,976 
 

2,50� 
 

2,425 
 

2,426 
 

2,650 
 

2,852 
 Nejlepší průměr 

 
1,71 

 
2,1� 

 
1,40 

 
1,57 

 
1,00 

 
1,42 

 
1,25 

 Nejhorší průměr 
 

3,07 
 

3,47 
 

3,07 
 

2,�� 
 

3,79 
 

4,5 
 

�,�1 
 Pochvaly 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ředitele školy 0 0 � 2 0 0 0 
Třídního učitele 0 1 6 0 0 0 0 
Chování 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1. stupeň 5 � 11 10 24 22 26 

2. stupeň 0 2 0 0 0 0 1 
3. stupeň 1 0 0 0 0 0 1 
Důtky        
Ředitele školy 0 0 0 0 0 0 1 
Třídního učitele 0 0 0 0 1 � 2 

Na  - Mgr. Čestmír Nakládal Ri  - Mgr. Pavel Richter  
Mm -  Mgr. Marcela Martincová Ru  - Mgr. Renata Richterová Tučková 
Hp -  Mgr. Petra Holánková Šl  -  Ing. Vladimír Šilar 
Zm -  Mgr. Markéta Záplatová St  -  Mgr. Martina Stejskalová  
Md -  Mgr. Dana Minářová Pj   -  Mgr. Jana Podolánová 
Vj  -   Mgr. Jiřina Vaňková Ku  -  Mgr. Gabriela Kubištová 
Jj -  Mgr. Jana Janoušková 
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Třída 
 

1. ZN 1. ZX 
 

2. ZX 
 

3. MZ 
 

1. KM 
 

2. KM 
 

4. KM 
 Třídní učitel 

 
Šl Le 

 
Le 

 
Jj 
 

Mm 
 

St 
 

Hp 
 Počet ţáků 

 
1 8 

 
11 
 

1� 
 

16 
 

1� 
 

17 
 Dívek 0 1 2 0 16 1� 17 

Chlapců 1 7 � 1� 0 0 0 
Absence 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Celkem hodin 0 2�0 297 8�� 1�41 1411 104� 

Neomluvené 
hodiny 

0 0 0 �8 121 60 267 
% absence TV 0 20,25 15,7 14,5 14,6 12,8 16,4 
% absence OV 0 16,0 11,� 14,5 15,26 11,�2 16,4 
% docházky TV 100 79,75 84,� 85,5 85,4 87,2 8�,6 
% docházky OV 
 

100 84,0 
 

88,7 
 

85,5 
 

84,74 
 

88,08 
 

8�,6 
 Klasifikace 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Prospělo s vyzn. 1 4 4 0 0 2 0 

Prospělo 0 � 5 � 1� 7 � 
Neprospělo 
 

0 1 
 

2 
 

4 
 

� 
 

4 
 

8 
 Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový prům. 
prospěch 

1,�� 1,735 
 

2,444 
 

2,6�6 
 

2,716 
 

2,497 
 

�,0�0 
 Nejlepší průměr 

 
1,�� 1,00 

 
1,0 

 
1,46 

 
1,87 

 
1,25 

 
1,�2 

 Nejhorší průměr 
 

1,�� 2,86 
 

5,0 
 

�,�1 
 

4,5 
 

�,86 
 

4,2� 
 Pochvaly 

 
       

Ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 
Třídního učitele 0 0 0 0 0 0 0 
Chování 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1. stupeň 1 8 11 10 14 11 12 

2. stupeň 0 0 0 2 1 2 � 
3. stupeň 0 0 0 1 1 0 2 
Důtky        
Ředitele školy 0 0 0 2 0 2 1 
Třídního učitele 0 0 0 5 1 0 0 

     Le  -  Bc. Milan Lédl 
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Třída 
 

1. KAa 
 

1. KAb 
 

2. KA 3. KA 
 

1. KN 2. KN 
 

3. KN 
 

 

Třídní učitel 
 

Ku 
 

Md 
 

Zm Ru 
 

Pj Pj 
 

Pj 
 Počet ţáků 

 
1� 
 

21 
 

26 26 
 

10 6 
 

� 
 Dívek 17 21 26 26 10 4 � 

Chlapců 2 0 0 0 0 2 0 
Absence 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 Celkem hodin 15�5 1750 246� 1554 1937 5�8 771 

Neomluvené 
hodiny 

8 16 �00 16 251 10 0 
% absence TV 18,8 15,7 14,� 12,2 �2,1 21,0 18,1 
% absence OV 17,0 15,7 14,� 12,2 �4,0 18,0 18,1 
% docházky TV 81,2 84,� 85,1 87,8 67,9 79,0 81,� 
% docházkv OV 
 

8�,0 
 

84,� 
 

85,1 87,8 
 

66,0 82,0 
 

81,� 
 Klasifikace 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 Prospělo s vyzn. 0 0 0 1 0 1 0 

Prospělo 15 16 1� 21 2 5 8 
Neprospělo 
 

4 
 

5 
 

7 4 
 

8 0 
 

1 
 Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový prům. 
prospěch 

2,42� 
 

2,444 
 

2,647 2,577 
 

2,8�� 2,��0 
 

2,207 
 Nejlepší průměr 

 
1,54 

 
1,62 

 
1,�� 1,0 

 
1,�� 1,�1 

 
1,55 

 Nejhorší průměr 
 

�,6 
 

�,40 
 

�,64 �,6 
 

4,0 �,5 
 

�,0 
 Pochvaly 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 Ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 

Třídního učitele 0 0 0 0 0 0 0 
Chování 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 1. stupeň 18 21 25 25 6 5 � 

2. stupeň 1 1 1 1 2 0 0 
3. stupeň 0 0 0 0 2 1 0 
Důtky        
Ředitele školy 0 1 1 1 4 0 0 
Třídního učitele 1 0 1 0 � 0 1 
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MMaattuurriittnníí  zzkkoouušškkyy  
 
MMaattuurriittnníí    zzkkoouušškkyy    --    šškkoollnníí    rrookk  22001155//22001166  ––  řřááddnnýý  tteerrmmíínn  
   
TTřřííddaa::      44..  KKMM  
Termíny  maturitních zkoušek: 

 ústní zkouška                12. �. 2016  
 písemné zkoušky společné částí MZ  1. �.  – 7. 9. 2016 
 praktické zkoušky    8. �. 2016   

k maturitní zkoušce přistoupila:   1 ţákyně 
 
Maturitní komise: 
Předseda:  Ing. Hana Blaţková – SPŠ chemická Pardubice 
Místopředseda: Mgr. Marcela Martincová 
Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal 
  
Výsledky maturitní zkoušky:         
neprospěla                1 ţákyně  
 
TTřřííddaa::      44..  MMEE  
Termíny  maturitních zkoušek: 

 ústní zkouška                12. �. 2016  
 písemné zkoušky společné částí MZ  1. �.  – 7. 9. 2016 
 praktické zkoušky    8. �. 2016   

k maturitní zkoušce přistoupil:   1 ţák 
 
Maturitní komise: 
Předseda:  Ing. Hana Blaţková – SPŠ chemická Pardubice 
Místopředseda: Mgr. Marcela Martincová 
Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal 
  
Výsledky maturitní zkoušky:         
prospěl                1 ţák        
    
 
OOpprraavvnnéé    mmaattuurriittnníí    zzkkoouušškkyy    --    šškkoollnníí    rrookk  22001155//22001166  ––  11..  tteerrmmíínn  
   
TTřřííddaa::      44..  KKMM  
Termíny opravných maturitních zkoušek: 

 ústní zkouška                12. �. 2016  
 písemné zkoušky společné částí MZ  1. �.  – 7. 9. 2016 
 praktické zkoušky    8. �. 2016    

  
k maturitní zkoušce přistoupilo:   6 ţákyň 
omluvena    1 ţákyně 
 
Maturitní komise: 
Předseda:  Ing. Hana Blaţková – SPŠ chemická Pardubice 
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Místopředseda: Mgr. Marcela Martincová 
Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal 
  
Výsledky maturitní zkoušky:         
prospěly                 3 ţákyně       
neprospěly   � ţákyně 
 
 
TTřřííddaa::      44..  MMEE  
Termíny opravných maturitních zkoušek: 

 ústní zkouška                12. �. 2016  
 písemné zkoušky společné částí MZ  1. �.  – 7. 9. 2016 
 praktické zkoušky    8. �. 2016    

  
k maturitní zkoušce přistoupili:   2 ţáci 
 
Maturitní komise: 
Předseda:  Ing. Hana Blaţková – SPŠ chemická Pardubice 
Místopředseda: Mgr. Marcela Martincová 
Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal 
  
Výsledky maturitní zkoušky:         
prospěl                 1 ţák      
neprospěl   1 ţák 
 
 
  
OOpprraavvnnéé    mmaattuurriittnníí    zzkkoouušškkyy    --    šškkoollnníí    rrookk  22001144//22001155  ––  22..  tteerrmmíínn  
   
TTřřííddaa::      44..  KKMM  
Termíny opravných maturitních zkoušek: 

 ústní zkouška                12. �. 2016  
 písemné zkoušky společné částí MZ  1. �.  – 7. 9. 2016 
 praktické zkoušky    8. �. 2016    

  
k maturitní zkoušce přistoupily:   2 ţákyně 
 
Maturitní komise: 
Předseda:  Ing. Hana Blaţková – SPŠ chemická Pardubice 
Místopředseda: Mgr. Marcela Martincová 
Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal 
  
Výsledky maturitní zkoušky:         
prospěla                 1 ţákyně       
neprospěla   1 ţákyně 
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MMaattuurriittnníí    zzkkoouušškkyy  ––  šškkoollnníí    rrookk  22001166//22001177  
  
TTřřííddaa::          44..    MMEE    
Termíny maturitních zkoušek: 

 písemné zkoušky společní části MZ  2. 5.  – 15. 5. 2017 
 (jednotné zkušební téma) 

 praktické  zkoušky                11. 5. – 12. 5. 2017 
 ústní zkouška               25. 5. – 26. 5. 2017 

počet ţáků ve třídě:      10 ţáků 
k maturitní zkoušce přistoupilo:      10 ţáků    
 
Maturitní komise: 
Předseda:  Ing. Petr Kynčl – ISŠ Nová Paka 
Místopředseda: Ing. Jaroslav Novák 
Třídní učitel: Mgr. Jiřina Vaňková 
 
Výsledky maturitní zkoušky:      
prospěl s vyznamenáním  1 ţák 
prospělo    8 ţáků 
neprospěl                     1 ţák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTřřííddaa::          44..  MMEE  oopprraavvnnéé  mmaattuurriittnníí    zzkkoouušškkyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001155//22001166    ––    22..  tteerrmmíínn  
k maturitní zkoušce přistoupil:        1 ţák  
 
Výsledky maturitní zkoušky:         
prospěl        1 ţák 
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TTřřííddaa::          44..    KKMM      
Termíny maturitních zkoušek: 

 písemné zkoušky společní části MZ  2. 5.  – 15. 5. 2017 
 (jednotné zkušební téma) 

 praktické  zkoušky                10. 5. – 12. 5. 2017 
 ústní zkouška               22. 5. – 24. 5. 2017 

počet ţákyň ve třídě:     14 ţákyň 
k maturitní zkoušce přistoupilo:        � ţákyň    
 
Maturitní komise: 
Předseda  Mgr. Leona Hoffmanová  – SPŠ chemická Pardubice 
Místopředseda: Mgr. Marcela Martincová 
Třídní učitel: Mgr. Jiřina Vaňková 
 
Výsledky maturitní zkoušky: 
prospěly                   2  ţákyně 
neprospělo                 7  ţákyň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTřřííddaa::          44..  KKMM  oopprraavvnnéé  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001155//22001166  ––  11..  aa  22..  tteerrmmíínn  
k maturitní zkoušce přistoupilo:                 7 ţákyň   
 
Výsledky maturitní zkoušky:         
prospěly      � ţákyně 
neprospěly         4 ţákyně 
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ZZáávvěěrreeččnnéé  zzkkoouušškkyy  
 
ZZáávvěěrreeččnnéé  zzkkoouušškkyy    --    šškkoollnníí    rrookk  22001155//22001166  ––  řřááddnnýý  tteerrmmíínn  
 
TTřřííddaa    33..  KKAA    
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška   1. �. 2016 
 praktická zkouška   2. �. 2016 
 ústní zkouška           6. �. 2016 

závěrečnou zkoušku konaly  � ţákyně 
 
Zkušební komise:  
Předseda:  Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička 
Místopředseda: Mgr. Vlasta Tomanová 
Třídní učitel: Mgr. Dana Minářová 
Odborník z praxe: Lucie Cabrnochová 
 
Výsledky závěrečné zkoušky:     
prospěly    2 ţákyně 
neprospěla    1 ţákyně 
  
 
TTřřííddaa    33..  NNSS      
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška   1. �. 2016 
 praktická zkouška   5. – 6. �. 2016 
 ústní zkouška   7. 9. 2016 

závěrečnou zkoušku konali  3 ţáci 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Ing. Josef Hájek – SOU a U Svitavy 
Místopředseda: Vlastimil Jureček 
Třídní učitel: Mgr. Pavel Richter 
Odborník z praxe: Luboš Vávra 
 
Výsledky  závěrečné zkoušky:     
prospěli    2 ţáci 
neprospěl    1 ţák 
 
 
OOpprraavvnnéé    zzáávvěěrreeččnnéé    zzkkoouušškkyy    --      šškkoollnníí    rrookk    22001155//22001166  ––  22..  tteerrmmíínn  
 
TTřřííddaa    33..  KKAA  
Termíny opravných závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška   1. �. 2016 
 praktická zkouška   2. �. 2016 
 ústní zkouška           6. �. 2016 

opravnou závěrečnou zkoušku konalo    7 ţákyň 
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Zkušební komise:  
Předseda:  Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička 
Místopředseda: Mgr. Vlasta Tomanová 
Třídní učitel: Mgr. Dana Minářová 
Odborník z praxe: Lucie Cabrnochová 
 
Výsledky  opravné závěrečné zkoušky:     
 prospělo              7 ţákyň 
 
TTřřííddaa    33..  NNSS    
Termíny opravných závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška   1. �. 2016 
 praktická zkouška   5. – 6. �. 2016 
 ústní zkouška   7. 9. 2016 

opravnou  zkoušku konali  2 ţáci 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Ing. Josef Hájek – SOU a U Svitavy 
Místopředseda: Vlastimil Jureček 
Třídní učitel: Mgr. Pavel Richter 
Odborník z praxe: Luboš Vávra 
 
Výsledky  opravné závěrečné zkoušky:     
prospěli    2 ţáci 
 
TTřřííddaa::    22..  ZZXX    
Termíny  opravných závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška     1. �. 2016 
 praktická zkouška         2. �. 2016 
 ústní zkouška                      5. �. 2016 

k závěrečné zkoušce přistoupil:       1 ţák 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Jiří Polák – SOŠ a S a SOU Pardubice 
Místopředseda: Ing. Miroslav Martinec 
Třídní učitel: Vladimír Provazník 
Odborník z praxe: Vladimír Minář 
 
Výsledky závěrečné zkoušky: 
neprospěl                      1 ţák 
 
TTřřííddaa    33..  KKAA  
Termíny opravných závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška     12. 12. 2016 
 praktická zkouška         1�. 12. 2016 
 ústní zkouška                      14. 12. 2016 

opravnou  zkoušku konaly  2 ţákyně 
 
Zkušební komise:  
Předseda:  Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička 
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Místopředseda: Mgr. Vlasta Tomanová 
Třídní učitel: Mgr. Dana Minářová 
 
Výsledky  opravné zkoušky:     
 neprospěly      2 ţákyně 
 
TTřřííddaa    33..  NNSS    
Termíny opravných závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška     1�. 12. 2016 
 ústní zkouška                      14. 12. 2016 

opravnou  zkoušku konal  1 ţák 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Ing. Josef  Hájek – SOU a U Svitavy 
Místopředseda: Vlastimil Jureček 
Třídní učitel: Mgr. Pavel Richter 
 
Výsledky  opravné závěrečné zkoušky:     
prospěl    1 ţák 
 
 
ZZáávvěěrreeččnnéé    zzkkoouušškkyy  ––  šškkoollnníí    rrookk    22001166//22001177  
 
TTřřííddaa::    33..  NNSS    
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška    2. 6. 2017 
 praktická zkouška        5. 6. –   6. 6. 2017 
 ústní zkouška  1�. 6. – 20. 6. 2017 

počet ţáků ve třídě      28 ţáků 
k závěrečné zkoušce přistoupilo     22 ţáků 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Ing. Josef Hájek -  SOU a U Svitavy 
Místopředseda: Vlastimil Jureček 
Třídní učitel: Mgr. Jiřina Vaňková 
Odborník z praxe: Luboš Vávra 
 
Výsledky závěrečné zkoušky:  
prospěli s vyznamenáním 2 ţáci
 Jiří Goš, Jakub Hrdina 
   
prospělo                  18 ţáků 
neprospěli   2 ţáci 
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TTřřííddaa::    33..  MMZZ    
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška    2. 6. 2017 
 praktická zkouška        5. 6. – 6. 6. 2017 
 ústní zkouška                   1�. 6. 2017 

počet ţáků ve třídě        1� ţáků    
k závěrečné zkoušce přistoupilo         � ţáků 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Ing. Jiří Huráň – SPŠE a VOŠ Pardubice 
Místopředseda: Ing. Miroslav Martinec 
Třídní učitel: Mgr. Jana Janoušková 
Odborník z praxe: Vladimír Minář 
 
Výsledky závěrečné zkoušky:     
prospěl s vyznamenáním      1 ţák   

Filip Martinek 
prospělo                 6 ţáků 
neprospěli            2 ţáci   
 
 
 
 
TTřřííddaa::    22..  ZZXX    
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška    2. 6. 2017 
 praktická zkouška        5. 6. – 6. 6. 2017 
 ústní zkouška                   13. 6. 2017 

počet ţáků ve třídě:       11 ţáků    
k závěrečné zkoušce přistoupilo:        � ţáků 
 
Zkušební komise: 
Předseda:  Ing. Jiři Huráň – SPŠE a VOŠ Pardubice 
Místopředseda: Ing. Miroslav Martinec 
Třídní učitel: Bc. Milan Lédl 
Odborník z praxe: Vladimír Minář 
 
Výsledky závěrečné zkoušky: 
prospěli s vyznamenáním       4 ţáci  Jaromír Dušek, Jiří Mareček, František Pribáň, Petra Pribáňová 
prospělo         5 ţáků 
 
 
TTřřííddaa::      33..  KKAA  
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška  2. 6. 2017 
 praktická zkouška              5. 6. –   7. 6. 2017 
 ústní zkouška                 14. 6.2017 

počet ţáků ve třídě:       26 ţákyň           
k závěrečné zkoušce přistoupilo   22 ţákyň 
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Zkušební komise:  
Předseda:  Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička 
Místopředseda: Mgr. Vlasta Tomanová 
Třídní učitel: Mgr. Renata Richterová Tučková 
Odborník z praxe: Renata Němcová 
 
Výsledky závěrečné zkoušky: 
prospěla s vyznamenáním   1 žákyně  Kristýna Slezáková 
prospělo                               15 žákyň 
neprospělo     6 žákyň 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TTřřííddaa::        33..  KKNN      
Termíny závěrečných zkoušek: 

 písemná zkouška             2. 6. 2017 
 praktická zkouška             5. 6. – 6. 6. 2017 
 ústní zkouška           12. 6. 2017 

 
počet žáků ve třídě   � žáků  
k závěrečné zkoušce přistoupilo:  8 žáků  
 
Zkušební komise: 
Předseda:            Mgr. Eva Lebedová – Odborné učiliště a Praktická škola Brno 
Místopředseda Mgr. Vlasta Tomanová 
Třídní učitel: Mgr. Jana Janoušková 
Odborník z praxe: Jiří Kulhánek 
  
Výsledky závěrečné zkoušky: 
prospělo    8 žáků  
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PPrreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů  
 
ZZpprráávvaa  oo  pprreevveennccii  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001166//22001177  
Ve školním roce byl v rámci prevence rizikového chování na škole realizován komponovaný 
pořad zaměřený na bezpečnost v silničním provozu s názvem „Nehodou to začíná“ zajištěný 
společností DEKRA CZ a. s. Cílem pořadu, v němţ byli ţáci seznámeni s nejčastějšími příčinami 
dopravních nehod, vlivem alkoholu a drog na vnímání a schopnosti řidiče a základy poskytnutí 
první pomoci, byla prevence nebezpečného chování mládeţe v silničním provozu. 
 
Během „Dne Prevence“ byli ţáci seznámeni s prací hasičského záchranného sboru, městské 
policie a na téma prevence drog a návykových látek se jim věnovali odborníci z Centra terénních 
programů - Laxus Pardubice. Také se uskutečnily přednášky „Můţeš si vybrat“ na téma prevence 
nákazy virem HPV. Dále ţáci absolvovali besedu s Úřadem Práce v Ústí nad Orlicí. 
 
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. Také měli moţnost vyuţívat hodin konzultačních. Ţáci ubytovaní na domově mládeţe  
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mohli vyuţít nabídku zájmové činnosti a zároveň jim byla poskytnuta moţnost zapojit se do 
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 jim byla nabídnuta moţnost 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 seminář „Šikana a její prevence“ v rámci projektu Bezpečné klima 
ve školách Pardubického kraje, kde si oţivil znalosti postupů při diagnostice a řešení šikany ve 
školních kolektivech. Věnoval se ve spolupráci s třídními učiteli a domovem mládeţe také řešení 
aktuálních případů rizikového chování ţáků. Ţákům byla také k dispozici školní psycholoţka. 
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 

 
 
NNeehhooddoouu  ttoo  zzaaččíínnáá  
Dne 10. listopadu 2016 se všechny třídy naší školy rozdělené do dvou skupin po přibliţně 150 
ţácích zúčastnily komponovaného pořadu zaměřeného na bezpečnost v silničním provozu  
s názvem Nehodou to začíná. V dvouhodinovém bloku byli ţáci seznámeni s nejčastějšími pří-
činami dopravních nehod, vlivem alkoholu a drog na vnímání a schopnosti řidiče a s nejdůle-
ţitějšími základy poskytnutí první pomoci v případě, ţe k nehodě skutečně dojde. 

 
Obsahová část přednášek je 
zaměřena na konkrétní před-
poklady pro bezpečnou jíz-
du. Projekt zahrnuje analýzy 
nejčastějších typů doprav-
ních nehod s důrazem na 
příčiny vzniku a návrhy 
moţných opatření, jak těm-
to nehodám předcházet. 
Obsahují výpočty brzdných 
drah vozidel i rozbory reak-
čních dob řidičů. S ţáky jsou 
otevřeně diskutována rizika a 
účinky jednotlivých druhů 
návykových látek na psy-
chiku člověka. Jsou připo-
menuta důleţitá fakta, ve-
doucí k záchraně lidského 
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ţivota. Právní i morální odpovědnost za špatné jednání je dobře vyjádřena reálnými ţivotními 
příběhy. Ţáci tak mají moţnost odnést si spoustu cenných informací, ke kterým se běţně v ţivotě, 
ve školách, v zaměstnání, nebo v autoškolách nedostanou. 
 
Projekt byl pořádán společností DEKRA CZ a.s. za finanční podpory České kanceláře pojistitelů 
a uskutečnili je odborníci s dlouhodobou praxí v daných oborech. Těm se podařilo zaujmout 
pozornost ţáků i dozorujících učitelů. Hlavním cílem projektu je prevence nebezpečného chování 
mládeţe v silničním provozu, zvyšování odborných znalostí z dopravní problematiky a sniţování 
počtu závaţných dopravních nehod především u osob ve věku 15 aţ 20 let.  

       Mgr. Jiří Mann 
 
 
DDeenn  pprreevveennccee  
Pokud jste zaregistrovali velké hasičské auto 22. května 2017 v dopoledních hodinách na 
Střelnici, tak nehořelo, a ani si nikdo nezabouchl klíče ve dveřích. Ten den se uskutečnil náš Den 
prevence – jiţ pravidelná akce na naší škole. Letos jej zahájili hasiči a jejich prezentace opravdu 
neměla chybu. Ţáci se rozdělili do tří skupin a postupně navštívili tři stanoviště 

o zásahový vůz Tatra, který vyjíţdí ke všem záchranným akcím, 
o oblek poţárníka, 
o hasicí přístroje. 

Bylo to velmi zajímavé a také poučné. Ale tím to neskončilo. Následně byly z ţáků vytvořeny jen 
dvě skupiny a následovala přednáška terénních pracovníků centra Laxus Pardubice. Tato 
organizace nejen pomáhá jiţ drogově závislým, ale jejich dalším úkolem je prevence. A to  
byl také cíl jejich přednášky u nás. Posledními přednášejícími byli policisté z Městské policie 
Lanškroun. Ti se zaměřili na přestupky páchané mladými lidmi v našem městě.  
 
Ţáci pěti tříd, které se účastnili dnešního dne, byli poučeni ve třech preventivních programech  
a doufám, ţe tato názorná a nenásilná forma vzdělání pro ně byla efektní.  
 

        Mgr. Martina Fidlerová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevence chrání naše zdraví před zásahy lékařů.                                                            M. Kenda 
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DDaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
 

ČÍSLO JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM 
AKCE 

POČ. 
HODIN 

NÁZEV  
VZDĚL.  AKCE MÍSTO 

1 Mgr. Vlasta Tomanová 15.-17.9.2016 16 h Seminář SČK Plzeň 
2 Dana Faltejsková 15.-17.9.2016 16 h Seminář SČK Plzeň 
� Ing. Jaroslav Novák 15.�.2016 4 h Sl. vyhl. - CCV Pardubice 
4 Bc. Milan Lédl 1�.-20.�.2016 12 h AKAKOS Valtice 
5 Ing. Jaroslav Novák 1�.-20.�.2016 12 h AKAKOS Valtice 
6 Ing. Jaroslav Novák 4.-6.10.2015 16 h Porada řed. SŠ Špindl.  Mlýn 
7 Radka Navrátilová 10.10.2016 6 h Školení Framesi Ústí n.Orlicí 
8 Petra Vaňousová 10.10.2016 6 h Školení Framesi Ústí n Orlicí 
� Renata Štěrbová 10.10.2016 6 h Školení Framesi Ústí n Orlicí 

10 Bc. Markéta Záplatová 10.10.2016 6 h Školen Framesi Ústí n.Orlicí 
11 Mgr.Richterová Tučk. 10.10.2016 6 h Školen Framesi Ústí n.Orlicí 
12 Luděk Skalický 10.10.2016 6 h Seminář  Pardubice 
1� Ing. Jaroslav Novák 24.-25.10.16 16 h Porada ředitelů  Seč 
14 Bc. Milan Lédl 27.10.2016 6 h Konference Dzierzoniow 
15 Bc. Milan Lédl 10.11.2016 6 h Seminář Hr.Králové 
16 Mgr.Bc.M. Stejskalová 15.11.2016 6 h Seminář Svitavy 
17 Ing. Jaroslav Novák 28.11.2016 6 h Jednání AKAKOS Brno 
18 Bc. Milan Lédl 28.11.2016 6 h Jednání AKAKOS Brno 
1� Bc. Jindřich Král 24.11.2016 6 h Seminář SMC Praha - ČVUT 
20 Ing. Miroslav Martinec 2.12.2016 6 h Konzultační sem. Pardubice 
21 Mgr. M. Martincová 2.12.2016 6 h Konzultační sem. Pardubice 
22 Mgr. M. Záplatová 1�.12.2016 6 h Exkurze Chrudim 
2� Retata Štěrbová 1�.12.2016 6 h Exkurze Chrudim 
24 Ing. Jaroslav Novák 5.1.2017 6 h Seminář Pardubice 
25 Bc. Milan Lédl 11.1.2017 6 h Jednání SOD Pardubice 
26 Bc. Jindřich Král 16.1.2017 6 h Seminář Praha 
27 Mgr. Vlasta Tomanová 17.1.2017 6 h Erasmus+ Praha 
28 Mgr. Jana Janoušková 17.1.2017 6 h Erasmus+ Praha 
2� Mgr. Eva Šcwecová 2.2.-30.3.17 141 h Rekvalif. kurz Polička 
�0 Mgr. G. Kubištová 9.2.2017 6 h Seminář Pardubice 
�1 Ing. Jaroslav Novák 14.2.2017 6 h Porada ředitelů Pardubice 
�2 Ing. Jaroslav Novák 22.a23.2.2017 8 h Jednání AKAKOS Brno 
�� Ing. Jaroslav Novák 1.3.2017 6 h Porada ředitelů Pardubice 
�4 Bc. A. Suchomelová 20.3.2017 6 h Školení Framesi Ústí n. Orlicí 
�5 Radka Navrátilová 20.3.2017 6 h Školení Framesi Ústí n. Orlicí 
�6 Petra Vaňousová 20.3.2017 6 h Školení Framesi Ústí n. Orlicí 
37 Mgr.Richterová Tučk. 20.3.2017 6 h Školení Framesi Ústí n. Orlicí 
�8 Mgr. M.Záplatová 20.3.2017 6 h Školení Framesi Ústí n. Orlicí 
�� Renata Štěrbová 20.3.2017 6 h Školení Framesi Ústí n. Orlicí 
40 Mgr. Martina Fidlerová 28.3.2017 6 h Tvorba ISP Pardubice 
41 Mgr. Pavel Richter 25.4.2017 4 h Porada ASŠK Ústí n.Orlicí 
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42 Bc.A.Suchomelová 10.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr. Králové 
4� Radka Navrátilová 10.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr. Králové 
44 Petra Vaňousová 10.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr. Králové 
45 Renata Štěrbová 10.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr. Králové 
46 Mgr.Richterová Tučk. 10.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr. Králové 
47 Mgr. Jiří Mann 11.5.2017 6 h Šikana a její prev. Ústí n. O. 
48 Mgr. Bc. M. Divišová 11.5.2017 6 h Solidworks Brno 
4� Bc. Milan Lédl 18.5.2017 6 h Jednání AKAKOS Ostrava 
50 Ing. Jaroslav Novák 18.5.2017 6 h Jednání AKAKOS Ostrava 
51 Bc. Milan Lédl 15.5.2017 6 h Odborná stáž Dzierzoniow 
52 Bc. A. Suchomelová 31.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr.Králové 
5� Bc. Petra Vaňousová 31.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr.Králové 
54 Radka Navrátilová 31.5.2017 6 h Sem. Goldwell Hr.Králové 
55 Mgr. M. Martincová 12.6.2017 6 h Pardubice Sem. ŠVP 

 
 
 
ŠŠkkoolleenníí  nnaa  ssttřřiihhyy  pprroo  uuččiitteellkkyy  OOVV  
Dne �1. 5. 2017 jsme se zúčastnily odborného semináře Creative Cuts, který byl zaměřen na nové 
techniky střihu a dámské střihy všeobecně. Seminář probíhal ve školicí akademii Goldwell, Brno-
Bosonohy. Celým dnem nás provázeli členové education týmu Goldwell  Michal Pavlík- přední 
technolog firmy Goldwell  společně se svým kolegou Vlastimilem Pindejem. 
 
Po milém přivítání a rychlém občerstvení jsme obdržely malý dáreček - přípravek z nové řady 
perfekt hold a psací potřeby k zaznamenání poznámek. Michal s Vlastíkem nám představili cel-
kem čtyři střihy, které jsou použitelné v běžném nošení a přitom svojí variabilitou podléhaly 
letošním trendům. Střihy byly rozděleny pro dlouhé a krátké vlasy a vše se odehrávalo na cvič-
ných hlavách. 
První střih byl určen na dlouhé vlnité vlasy, kde se kladl důraz na odlehčení z partie kolem vla-
sového víru. Tento střih vypadal velmi jednoduše, ale byl velmi náročný na techniku zpracování, 
neboť se vlasy stříhaly do „trychtýře“ což udržet přesně sklon všech pramenů, aby navazovaly, 
byl téměř nemožný. Díky odlehčení jednotlivých partií a sestříháním byla konečná úprava velmi 
jednoduchá, stačilo aplikovat do vlasů Curl Control a jemně vlasy prosušit difuzérem nebo nechat 
uschnout přirozeně. Ideální střih pro letní měsíce k vodě. 
 
Druhý střih, který se prováděl na té samé cvičné hlavě, byl navrstvené mikádo. U tohoto střihu 
bylo velmi zajímavé, že jednotlivé partie na sebe vůbec nenavazovaly, ale výsledek byl přitom 
celistvý a stříhal se technikou dokulata. U tohoto střihu byla opět variabilita v tom, že se mohou 
nechat plnější strany a odlehčit zadní partii, nebo naopak temenní partii zkrátit a odlehčit a získá 
se krátký odlehčený bob. Úprava opět velmi jednoduchá, prosušit a použít vosk ve spreji. 
 
Třetí střih určený na polodlouhé vlasy byl zaměřen na sestupně sestříhanou a odlehčenou zadní 
partii. Zvláštností zde bylo, že se vlasy nahrubo ostříhaly, vyžehlily a prováděla se tzv. per-
sonifikace střihu, kde se dolaďovaly jednotlivé detaily projemňovacími technikami. Na závěr  
byl opět použit vosk ve spreji. 
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Čtvrtý střih byl určen na krátké vlasy a byl určen pro ţeny, které se nebojí jít s trendy. Měl ostré 
linie, pevnou ofinu. Tento střih byl nejnáročnější ze všech střihů na techniku provedení. Tomuto 
střihu se také říká „Duck tail“, neboť krční partie se stříhá do tvaru V pod přesným úhlem 45°, 
navazující partie k vlasovému víru se prodluţovala do tvaru trojúhelníku. Boční partie byly 
stříhány pevně, zde se kladl důraz na stejnou délku před uchem, neboť se u spánku musel podrţet 
prst pro prodlouţení. Konečná úprava opět jednoduchá, stačí proţehlit a pouţít Flat Marvel. 

 
Po teoretické části následoval krátký oběd a rozdělení na dvě skupiny. Kaţdý účastník obdrţel 
cvičnou hlavu se stojanem. Dle svého výběru si kaţdý musel vybrat střih krátký a dlouhý. Podle 
zaznamenaných poznámek z dopolední části si kaţdý musel nejprve rozdělit jednotlivé partie  
a zkonzultovat jej s technology, teprve poté se mohlo stříhat. Technologové chodili mezi 
účastníky a upozorňovali je na chyby. Na závěr jsme si mohly vyzkoušet jednoduchý trik na 
stříhání pevné ofiny a projemňovat ořezávacím  noţem. Po skončení práce byly jednotlivé stři- 
hy zkontrolovány a udělen certifikát o absolvování. Seminář byl velmi hezky zpracován, odnesly 
jsme si spousty cenných rad a inspirací, které vyuţijeme při další práci. 

           učitelky OV 
 

 
SSeemmiinnáářř  oodd  ffiirrmmyy  GGoollddwweellll    
Dne 10. května 2017 jsme se my učitelky odborného výcviku, zúčastnily odborného semináře od 
firmy Goldwell v Hradci Králové. Seminářem nás provázel Michal Pavlík - přední technolog 
firmy Goldwell  společně se svým ostravským kolegou Petrem Spitze.  
 
Seminář byl zaměřen na nové pastelové odstíny demi-permanentní barvy Coloranc.  Na 
připravených modelkách předvedli nové melírovací techniky pomocí tupírování a baleyage a vše 
dotónovali Coloranc pastels. Dále jsme se mohly seznámit s dalším vyuţitím melírovací barvy  
Lowlights, která se můţe pouţít i na barvení odrostů. 5 nových odstínu Coloranc pastels nadchl 
všechny zúčastněné, neboť se s ním dají vytvořit jak jemné pudrové nuance, tak i výrazné barevné 
passé na oţivení účesu. 
V druhé části obarvené modelky ostříhali podle dnešních módních trendů. Jednotlivé střihy nám 
podrobně rozebrali a zároveň předvedli. Tyto střihy jsou velmi variabilní a ţena ho můţe upravit 
více způsoby.  U střihu kladli školitelé důraz na preciznost provedení střihu, která nám usnadní 
dokončení úpravy vlasů. Zaujal nás také způsob kombinace střih a zároveň jednotlivé ostříhané 
partie zrovna vysušit. Na závěr upozornili na nejčastější chyby při tvoření těchto střihů.  
Seminář byl velmi hezky zpracován, odnesly jsme si spousty cenných rad a inspirací, které 
vyuţijeme při další práci se ţáky. 

 
                         učitelky OV 
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PPrreezzeennttaaccee  šškkoollyy  nnaa  vveeřřeejjnnoossttii  
  
ZZkkrráácceennéé  kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 2� dospělých zkrácené kombinované studium v obo-
rech Elektromechanik  pro zařízení a přístroje a Nástrojař. 
 
DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  
Ve školním roce 2016/2017 škola připravila několik dnů otevřených dveří: v pátek 21. října a 25. 
listopadu 2016  od 14 do 17 hodin a v sobotu dne 26. listopadu a 7. ledna 2017 od 9 do 12 hodin.  
 
BBuurrzzyy  šškkooll  
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,  České Třebové, Jevíčku, ve 
Svitavách a v Chrudimi. Zástupci školy seznámili zájemce o studium s vyučovanými obory  
a s moţností stipendia.  
 
PPééččee  oo  ttěělloo  pprroo  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  
Spolupráce se základními školami probíhá v rámci výuky péče o tělo pro ţáky 8. - �. ročníků 
základních škol. Ţáci v dvouhodinovém výkladu se dozví, jak správně pečovat a starat se  
o celkový vzhled člověka. V prvním bloku kadeřnického oboru se ţáci dozvědí jak pečovat  
o vlasy, vlasovou pokoţku a úpravu vlasů. V oboru kosmetika pak, jak správně pečovat o pleť, 
vzhled rukou (manikúra) a následná péči o chodidla (pedikúra). Na péči o tělo jezdí ţákyně 
z druhého a třetího ročníku oboru Kadeřník a z druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru  Kos-
metička. V druhém bloku si ţákyně i ţáci mohou nechat upravit vlasy i svůj vzhled pod odbor-
ným dohledem učitelek odborného výcviku a ţákyň daných oborů. 
V průběhu výkladu jsou ţáci základních škol seznámeni s oborem kadeřník a oborem kosmetička. 
V letošním roce jsme navštívili základní školu v Třebářově, Kunčině, Ústí nad Orlicí a jiné 
základní školy. Do školního učňovského  kadeřnického a kosmetického salonu v Lanškrouně  
přijely lanškrounské základní školy. 
 
 
KKnniihhaařřii  vvyyssttaavvuujjíí  nnaa  TTrriieennáállee  vv  PPllzznnii  
Trienále umělecké kniţní vazby je největší soutěţní výstavou výtvarných rukodělných kniţních 
vazeb v České republice, s tradicí od roku 1973. Organizátorem letošního 15. ročníku bylo 
Společenstvo českých knihařů a Západočeské muzeum v Plzni. Vernisáţ proběhla 16. září 
v prostorách muzea a pro veřejnost je otevřena do 20. listopadu. Soutěţe se zúčastnilo přes třicet 
soutěţících s více neţ sedmdesáti vazbami. 
Mezi vystavenými pracemi knihařů z České republiky a ze zahraničí měli moţnost vystavit  
své práce i ţáci ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Lanškrouně. Do 
studentské kategorie se přihlásilo ze školy 7 ţáků ze všech třech ročníků oboru Knihař. Na kaţdou 
soutěţní kniţní vazbu, si ţáci nejdříve zpracovali vlastní grafický návrh a následně podle něho 
vytvořili rukodělnou kniţní vazbu. Zpracování ţákům zabralo mnoho času, protoţe vytvoření 
kniţní vazby s výtvarným řešením není jednoduchá věc. Soutěţící si musí přesně rozvrhnout 
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jednotlivé úkony technologického postupu tak, aby jed-
notlivé operace na sebe navazovaly. Vzniklo tak 7 origi-
nálních knihařských prací, kaţdá jiného obsahu a ře-
meslného zpracování za pouţití různých výzdobných 
technik. Ve studentské kategorii s našimi ţáky soutěţili 
studenti z Vyšší odborné školy grafické v Praze a ze Zá-
padočeské univerzity v Plzni. V této kategorii bylo udě-
leno jen jedno ocenění, bohuţel naše škola ho nezískala, 
ale pro naše ţáky je to i tak velká pocta vystavovat v ta-
kové konkurenci, na takto prestiţní výstavě. V rámci 
soutěţe byl vydán katalog se všemi vystavenými vazbami, 
který dostal kaţdý účastník.  
Poděkování patří vystavujícím ţákům Hedvice Matyášové 
z 1. ročníku, Janě Matyášové, Simoně Krajcrové, Tereze 
Mikulové z 2. ročníku a Nele Vondráčkové, Renátě Pospí-
šilové a Kamile Dosoudilové z 3. ročníku za prezentaci 
školy. Dále se patří poděkovat i jejich vyučujícím Daně 
Faltejskové a Barboře Gáborové, bez kterých by to 
všechno nebylo moţné. Naši ţáci účastí na výstavě získa-

li moţnost porovnání své tvorby s ţáky  jiných škol a motivaci do dalšího studia.    
V rozsahu učebního oboru Knihař se zaměřením na ruční výrobu, jsme jiţ poslední školou 
v České republice, kde se tento obor vyučuje. Je to krásné řemeslo, při kterém vznikají nádherná 
umělecká díla. Výuka oboru Knihař pro ruční zpracování stojí na pevných základech, dlouholeté 
tradici i na kvalitních zkušenostech a praxi vyučujících. Snaţíme se, aby toto krásné řemeslo 
nevymizelo, a proto je nutné, aby odborná příprava mladých knihařů pokračovala i nadále, a tím 
se nepřerušila tradice českého knihařství v naší zemi. 
              Mgr. Vlasta Tomanová 
 
                
KKvvěěttiinnoovváá  sshhooww  
Dne 22. září se ţákyně oboru Kadeřník a Kosmetička zúčastnily květinové  show na Střední škole 
zahradnické a  technické v Litomyšli. Třetí ročník této akce byl inspirován dobou vlády Karla IV. 
jako připomenutí 700 let jeho narození. 
Naše ţákyně byly opět pozvány k vytvoření účesů pro nevěsty. Po milém přivítání se učebna 
školy proměnila na kadeřnicko-kosmetický salon, kde ţákyně vytvářely účesy a líčení pro 
nevěsty. 
Kadeřnice měly připravené modelky, na kterých vytvářely předem připravený účes pro nevěsty. 
Účesy z copů, za pomoci sítěk, podloţek do účesu, sponek a účes doplnily vyrobenými ozdobami 
z perliček, kloboučků z květin. Kosmetičky líčily modelky v jemných tonech, aby nevěsty pů-
sobily přirozeným a svěţím dojmem. Ţákyně učesaly a nalíčily dvanáct modelek. 
Celý den se nesl v příjemné atmosféře, květinová show měla velkou účast návštěvníků a ţákyně si 
celý den uţily. Věříme, ţe i další ročník proběhne ve vzájemné spolupráci. 
                    Bc. Petra Vaňousová 
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SSppoorrttoovvnníí  hhrryy  ZZŠŠ  ssppeecciiáállnníícchh  
V listopadu 2016 se v hale na Sokolské konaly sportovní hry  ZŠ speciálních. Role asistentek 
postiţených dětí si vyzkoušela děvčata naší školy. 
                       

Mgr. Pavel Richter 
 
TTeecchhnnéé  22001166  
Dne 26. listopadu roku 2016 se naše škola zúčastnila Techné ve firmě Bühler CZ v Ţamberku. 
Techné je vlastně den otevřených dveří ve firmě. Cílí hlavně na ţáky základních škol a jejich 
rodiče, aby je přitáhlo ke studiu technických oborů, jejichţ absolventy firma Bühler potřebuje 
k zajištění a provozu výroby. Naše škola se proto zúčastnila s nabídkou technických oborů 
mechatronik, elektrikář a nástrojař. U našeho stánku byl největší zájem o raţení mincí s logem 
naší školy. Razicí lis vyrobili ţáci třetího ročníku oboru nástrojař. Také byl veliký zájem o au-
tíčko na dálkové ovládání, které navrhl a vymodeloval v programu SolidWorks, následně vytiskl 
na 3D tiskárně učeň oboru elektromechanik. Toto autíčko také musel zapojit i po elektronické 
části, aby vše fungovalo. Ředitele firmy Bühler právě toto autíčko velice zaujalo. Byl překvapen, 
co vše dokáţou naši ţáci. S programem a organizací Techné jsme byli spokojeni. 
Tímto firmě Bühler velice děkujeme.  

   Mazák Vladimír 
 
Váţený pane řediteli, 
dovolte, abych Vám i Vašim kolegům-pedagogům poděkoval za prezentaci Vaší školy na Techné 
2016 – záţitkovém dni pro ţáky základních škol, který jsme pořádali v sobotu 26. listopadu. 
Myslíme si, ţe akce byla úspěšná jak z pohledu nás pořadatelů, tak i z pohledu návštěvníků.  
A k tomu přispěla i vaše škola osobně svou účastní. 
Těšíme se, ţe i v příštím ročníku s vámi budeme moci počítat. 
Fotografie z Techné 2016 naleznete na  http://www.buhlercz.cz/fotogalerie/fotoreportaz-z-techne-
2016 nebo na našem facebooku: http://www.facebook.com/buhlercz 

 
S pozdravem 
 
Jiri Appeltauer 
Managing Director / 
Jednatel 
Bühler CZ s.r.o. 
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MMiikkuulláášš,,  aanndděěll  ii  ččeerrtt  ooppěětt  vvee  šškkoollccee  
V pondělí ráno 5. prosince 2016 hned po svačince přišli všichni tři - velký Mikuláš, krásný anděl 
(Věnka Hučíková) a děsivě chlupatý čert (Eliška Motlová) do školky na „Výsluní“. 
Ve třídě malých dětí „U koťátek" musela paní učitelka čerta krotit, aby byl trochu v klidu, aby 
malé děti moc nelekal. Děti ani nemukaly a seděly potichoučku, ale některé přece jenom hledaly 
útočiště u paní učitelky. Společně zvládly přednést básničku a za balíček pěkně poděkovat.  
 
Zato u „Ţabek" – u starších dětí, čert rachotil řetězem a brblal o trochu víc, protoţe v té třídě bylo 
mnoho zlobivých chlapců. Mikuláš některé děti pochválil, kdyţ bylo třeba, také trochu pokáral  
a anděl dal kaţdému balíček. Nechyběla básnička, písnička a poděkování.   

Úplně nakonec jsme byli u „Berušek“, kde byly děti pochváleny, ţe jsou kamarádské a ţe si 
navzájem pomáhají. Společně zazpívaly a trochu i zatančily, a proto Mikuláš s andělem od-
cházeli spokojeni, ale čert hudroval, ţe odchází s prázdným pytlem. Představoval si totiţ, ţe 
konečně někoho odnese do pekla.                                                                                             
                                                                                                                 Dana Faltejsková - Mikuláš 
 
 
TTEECCHHNNOOhhrrááttkkyy  ––  uuddíílleenníí  cceenn  
Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se v Rytířských sálech zámku v Pardubicích udělovaly ceny účast-
níkům dlouhodobých soutěţí, do nichţ se zapojilo čtrnáct vybraných středních odborných škol. 
Naše Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně se účastnila s oborem Knihař 
pro ruční zpracování. Při této akci byli současně oceněni organizátoři dalších aktivit Pardubického 
kraje na podporu tradic, lidové kultury a řemesel.   
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Ţáci základních škol byli oceněni ve fotografické soutěţi „Technika kolem nás“.  Ţáci středních 
škol soupeřili v kreativní soutěţi „Co dokáţe škola“.   
Fotografická soutěţ TECHNOhrátek pro ţáky základních škol „TECHNIKA KOLEM 
NÁS“:  
kategorie Facebook: vyhrál: Josef Halamka ze ZŠ a MŠ Kameničky  
kategorie fotosoutěţ: vyhrála Eliška Boháčková ze ZŠ Hradec nad Svitavou  
  
Soutěţ TECHNOhrátek pro ţáky středních škol „CO DOKÁŢE ŠKOLA“: 
kategorie Technické pomůcky: 1. místo SŠ obchodu, řemesel a sluţeb Ţamberk – Dřevěný model 
rámové pily- autoři David Ţabka, Tomáš Kubec  
kategorie Dekorační prvky:  1. místo SOŠ a SOU Polička – Zahradní zátiší – cukrářský výrobek- 
Pavla Totušková, Zdeňka Rubešová, Michaela Stefanová  
kategorie Zábavní předměty: 1. místo SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek -Jakub Podaný, 
Jakub Turták, Miroslav Rys  
kategorie Praktické výrobky:  1. místo SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává - Simona 
Krajcrová, Hedvika Matyášová, Klára Dejdarová  
Absolutní vítěz:  SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává - Simona Krajcrová, Hedvika Ma-
tyášová, Klára Dejdarová  

Setkání bylo unikátní příleţitostí, jak ocenit 
ţáky, kteří se nad rámec svých povinností za-
pojují do nejrůznějších aktivit a podílejí se na 
rozvoji i prezentaci lidské práce.   
Velký dík děvčatům, ţe se tohoto úkolu takto 
zhostila. Vyrůstají z nich budoucí mistři své-
ho řemesla. Výuka oboru Knihař pro ruční 
zpracování stojí na pevných základech, dlou-
holeté tradici i na kvalitních zkušenostech  
a praxi vyučujících. 
Snaţíme se, aby toto krásné řemeslo nevy-
mizelo, a proto je nutné, aby odborná příprava 
mladých knihařů pokračovala i nadále, a tím 
se nepřerušila tradice českého knihařství v na-
ší zemi. 

      
      Dana Faltejsková 

                                                                              
AAddvveennttnníí  ssttáánnkkyy  
Ţáci třídy 3. MZ vyrobili a zapojovali elektrické rozvody do adventních stánků na náměstí 
v Lanškrouně. Stánkaři jiţ nebudou muset natahovat prodluţovací šňůry. 
 
OObbhhaajjoobbaa  rrooččnnííkkoovvýýcchh  pprraaccíí  
Ţáci čtvrtého ročníku oboru Mechanik elektrotechnik naší školy proţili ve čtvrtek 12. ledna 2017 
předpremiéru k maturitním zkouškám, a to obhajobu ročníkových prací. Ţáci prezentovali své 
výrobky před odbornou komisí a spoluţáky z ročníku. V komisi zasedli učitelé odborného 
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výcviku  p. Vlastimil Jureček, Bc. Milan Lédl, Mgr. Hynek Otava a Ing. Marek Hnyk. Ţáci před-
kládali hotový funkční výrobek. Součástí obhajoby byla dokumentace v písemné a elektronické 
podobě se všemi náleţitostmi. Na svých projektech ţáci pracovali od začátku školního roku 
2016/17. Téma předváděné práce si ţáci zvolili a navrhli sami po konzultaci s vedoucím práce - 
učitelem odborného výcviku. Elektronická prezentace měla stručně a v časovém limitu ukázat 
záměry, postup a dosaţené cíle předloţené práce. Celkem bylo předvedeno 10 odborných prací. 
Témata prací představovala převáţně průřez elektronikou a zabírala široké spektrum od výroby 
bezdrátově řízených modelů aţ po měřící přístroje přes různé typy digitálních hodin a nabíječku 
akumulátorů napájenou pomocí fotovoltaického panelu.  
Na základě výsledků, vyhodnotila komise tři nejlépe zpracované práce. Nejvíce uspěl František 
Langr s konstrukční prací „RC auto“, druhé místo obsadil David Toman s prací „Digitální stopky 
s infra závorou“ a na třetím místě se umístil Jakub Langr s výrobkem „Solární nabíječka aku-
mulátorů“. Zpracovatelům nejlepších prací byl předán věcný dar.   
Ročníková práce prověřila praktické dovednosti a teoretické znalosti ţáků. Letošní obhajoby 
ročníkových prací byly na velmi dobré úrovni. 
                     Mgr. Hynek Otava 
 
MMaattuurriittnníí  pplleess  mmeecchhaattrroonniikkůů  aa  kkoossmmeettiiččeekk  vv  SSáázzaavvěě  2200..  11..  22001177  
Po vyčerpávajících přípravách konečně nastal den, na který čtvrté ročníky čekaly. V Sázavě na 
všechny maturanty, rodiče, učitele, spoluţáky a přátele čekal vyzdobený sál, spousta dobrého jídla 
a pití, zajímavá tombola a výborná muzika. Ples začal pečlivě natrénovaným vystoupením 
čtvrťáků, kde vynikla zajímavá a překvapivá choreografie. Všichni přítomní ocenili týmovou 
spolupráci obou tříd. Po tanci se jiţ obě třídy připravily na slavnostní nástup. Netrvalo dlouho  
a studenti navlékli šerpy, kterými dávali jasně najevo, kdo je králem večera. Plesová zábava se 
pak rozběhla a taneční sál se rychle zaplnil. Většina hostů se bavila ještě dlouho po půlnoci. 
Maturitní ples 4.ME a 4.KM se prostě povedl. 
                  Mgr. Petra Holánková 
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PPlleess  33..  KKAA  
Dne 27. 1. 2017 se konal absolventský ples třídy 3. KA. Ples začínal v 19.00 hodin předtančením 
absolventek a vystoupením taneční skupiny Brake Dance. Následovalo předání šerp a krátké 
proslovy děvčat a třídní učitelky. Roztancoval nás DJ Larry, který pozval rodiče a absolventky na 
první tanec. Děvčata výborně zvládla polku, valčík, tango dopadlo hůře. Večer pokračoval bar-
manskou ohnivou show. O půl noci děvčata měla speciální vystoupení ala břišní tanečnice  
a důkladně zašlapala šerpy. Poté vypukla tancovačka aţ do ranních hodin.  
                                                                                                      Mgr. Renata Richterová  Tučková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NNáávvššttěěvvaa  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollkkyy  WWoollkkeerroovvaa  LLaannšškkrroouunn  
Dne 23. února 2017 k nám zavítaly děti z mateřské školky Wolkerovy ulice s doprovodem paní 
učitelky Kristiny Popelářové a Gabriely Rouskové. Po přivítání se děti vypravily na první sta-
noviště ke knihařům. Na začátku bylo malé seznámení, co vlastně knihař dělá a vyrábí. Ţáci pro 
ně nachystali zápisníky, které si společně s nimi mohli nazdobit a odnést domů. Pro chlapce byly 
nejzajímavější stroje, na kterých knihař pracuje. Děvčatům se naopak nejvíce líbily vysekávačky, 
které si pak lepily na blok. Další stanoviště bylo u kadeřnic, kde si děti prohlédly vybavení salónu 
a zároveň si mohly vyzkoušet natáčení na natáčky, které zaujalo více chlapce neţ děvčata. 
Kadeřnice naopak děvčatům vytvářely kreativní účesy z copánků a kulmovaly lokýnky. Na závěr 
se děti podívaly ke kosmetičkám, kde se jim ţačky věnovaly a ukázaly jim lakování a líčení. Děti 
i paní učitelky byly spokojené, nejraději by tu zůstaly déle, ale musely se vrátit včas na oběd 

          učitelky OV 
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„„MMDDŢŢ““  aa  „„DDeenn  kkrráássyy““vv  llaannšškkrroouunnsskkéémm  ddoomměě  pprroo  sseenniioorryy  
V letošním roce jsme se ţákyněmi dvakrát navštívily dům seniorů v Lanškrouně. Poprvé to bylo 
1. 3. 2017 se ţákyněmi čtvrtého ročníku obor kosmetička a po druhé 11. 5. 2017 se třetím 
ročníkem oboru kadeřník ze SOŠ a SOU Lanškroun. Tyto akce jsou vedením domu seniorů 
připraveny pro klientky penzionu. Po příjemném přivítání a malém občerstvení se seniorky 
shromáţdily do společenské místnosti. Společenská místnost se po malých úpravách proměnila na 
kadeřnický a kosmetický salon.  
 
Ţákyně poskytly klientkám 
penzionu odbornou péči 
v oboru manikúry, úpravy 
nehtů na přání klientek, la-
kování nehtů, provedly masáţ 
rukou a šije. Tuto masáţ si 
klientky velice uţívaly, dále 
na přání klientek prováděly 
úpravu obočí. Kadeřnice 
upravily klientkám vlasy 
pomocí střihů, foukané on-
dulace, pomocí ondulačního 
ţeleza provedly zvlnění vla-
sů, dále prováděly relaxační 
masáţ vlasové pokoţky za 
pomoci vlasového tonika, 
která je byla pro klientky velice příjemná a uvolňující. Ţákyně obslouţily asi 30 klientů, dle jejich 
přáni. Děvčata si odnesla cenné zkušenosti, které vyuţijí ve své praxi. 
 
Rády bychom tímto poděkovaly nejen klientkám za příjemné chvilky, které jsme mohly společ- 
ně strávit, ale i za shovívavost a ošetřujícímu personálu za hladký a klidný průběh celé akce. 
Budeme rády, kdyţ se opět setkáme. 

            Bc. Petra Vaňousová 
 
 

NNáávvššttěěvvaa  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollkkyy  zz  AAllbbrreecchhttiicc  
Dne 16. března 2017 nás navštívily děti z Mateřské školky z Albrechtic s paní ředitelkou 
Miroslavou Štěrbovou. Děti byly unavené, protoţe přijely do Lanškrouna autobusem a na besedu 
došly za deště samy po svých. Děti jsme provedli po učebnách, ukázali jsme jim, jak se opravuje 
poničená kniha, podívaly se, co ţáci momentálně dělají – leporela, skládanky. Největší zájem byl 
u kluků, kteří zrovna dodělávali památník s nalepeným obrázkem. Knihaři se dětí ujali a rozdali 
jim připravené zápisníky, které si mohli samostatně a podle své fantazie nazdobit. Díky paní 
ředitelce, která je neustále povzbuzovala, aby pracovaly, si na konec odnesly svou práci sebou 
domů. 
Musím poděkovat ţákům 3. ročníku, protoţe se dětem skvěle chovali a věnovali, i kdyţ z toho 
měli určité obavy. 

                                                                                                 Dana Faltejsková 
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PPrreezzeennttaaccee  kkaaddeeřřnniicc  nnaa  vvýýssttaavviiššttii  vv  BBrrnněě    
Ve dnech 23. a 24. března 2017 se konal na brněnském výstavišti veletrh Svět ţeny, který byl 
součástí prodejně – kontraktačního veletrhu „Pro Dítě.“  Výstava byla prodejní přehlídkou 

výrobků pro spokojenou a krás-
nou ţenu. Součástí byl i dopro-
vodný program a bezplatný po-
radenský servis 
V rámci doprovodného progra-
mu byl koutek s kadeřnickými  
a kosmetickými sluţbami, kde si 
návštěvníci mohli nechat upravit 
vlasy, nalíčit se, nebo se nechat 
namasírovat. Tento doprovodný 
program zaštiťovala asociace 
AKAKOS - Asociace středních 
škol oborů kadeřník, kosmetička 
v ČR, jejímţ členem je i naše 
škola. Letošní první ročník této 

akce zajišťovala pro kadeřnickou část Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Lanškroun, kosmetické úpravy prováděly ţákyně ze Střední školy Havířov-Prostřední Suchá  
a masérské sluţby nabízela škola z Ostravy. 
Zájem návštěvníků byl veliký. Ţákyně obslouţily denně asi 40 návštěvníků, z kapacitního důvodu 
uţ nebylo moţné vyhovět více návštěvníkům, i přes ohromný zájem z jejich strany. Vlasy si 
nechaly upravit jak maminky a jejich ratolesti, tak i muţi. Ţákyně pod dohledem učitelek 
odborného výcviku prováděly jak střih vlasů, tak i natáčení, kulmování. Velkou oblibu u dětí 
měly copánky různých způsobů zapletení a barevné spreje. Ţeny si nejvíce pochvalovaly masáţ 
vlasové pokoţky, kterou si skutečně vychutnaly a dokázaly se alespoň na malou chvilku odpoutat 
od běţných starostí a relaxovat. 
Celá akce byla velmi zdařilá a uţ se těšíme na druhý ročník, který bude příští rok. Děvčata si 
odvezla mnoho poznatků a dojmů, mohla si vyzkoušet, jak to funguje v reálném kadeřnictví, kde 
od rána do večera proudí dav zákaznic. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. 
 
                       učitelky OV 
           
TTEECCHHNNOOhhrrááttkkyy  22001177  
Vyrobit RGB blikač z LED diod, sestavit obvod na el. stavebnici, vyrobit lţici na obouvání, 
dálkově ovládat robotické vozidlo, vytvořit maškarní účes, sestavit krabičku z papíru a provést 
barevnou proměnu na pleti - to byly úkoly, které měli ţáci udělat na lanškrounských 
TECHNOhrátkách, které se konaly dne 29. 3. 2017 po roce opět u nás v Lanškrouně. 
Sedmitisícím účastníkem TECHNOhrátek se stala Sandra Muchová, ţákyně 8. třídy Základní 
školy v Dolní Čermné. Ač to ze začátku nevypadalo, velmi ji zaujal obor nástrojař. TECH-
NOhrátkovými vítězi se stali: v soutěţi v manuálních zručnostech ţáci ze Základní školy  
v Králíkách. Ve vědomostním kvízu zvítězili ţáci ze dvou spojených škol z Moravské Třebové - 
Palackého a Čs. armády. 
         Vlastimil Jureček 
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FFiinnaannččnníí  ddaarr  oodd  ffiirrmmyy  AAVVXX  

Dne 4. 5. 2017  jsme ve škole přivítali návštěvu  
z firmy AVX Czech Republic, s.r.o. pana ředitele 
Stejskala a pana Křivku. Přinesli škole šek na  
125 000 Kč na vybavení technických oborů. Měli 
také zájem si prohlédnout školu na Sokolské ulici. 
Pana ředitele velice zaujala výuka odborného vý-
cviku ve třídě 3. ME. Také navštívil výuku jejich 
zaměstnanců, kteří si u nás zvyšují kvalifikaci. 
 
 

 
DDeenn  ŢŢeennaa  
Ţákyně oboru Kosmetické sluţby pravidelně reprezentují Střední odbornou školu a Střední 
odborné učiliště Lanškroun na veřejnosti.  
Dne 13. května 2017 se ţákyně zúčastnily akce „Den Ţena“, která se konala pod záštitou obce 
Hartmanice, kde tým profesionálů zkrášluje ţeny a dívky. Na této akci, kterou navštívila široká 
veřejnost, poskytovaly ţákyně 2. ročníku pod odborným dohledem učitelky všem zájemcům své 
sluţby.  
 
Ţákyně nabízely veřejnosti: masáţ obličeje, čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, denní líčení, 
barvení obočí + řas a úpravu obočí pinzetou. O tyto sluţby byl velký zájem.  

Mgr. Eva Švecová 
 
PPiilloottnníí  pprroojjeekktt  mmiiccrroo::bbiitt  
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 obdrţely od nadačního fondu micro:la všechny lanškrounské základní 
školy, víceleté gymnázium a SOŠ a SOU Lanškroun polovinu z poţadovaných microbitů. Tím 
můţe začít první test plošné výuky programování micro:bitu v rámci technického vzdělávání dětí! 
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BBC micro:bit je kapesní programovatelný počítač se senzorem pohybu, kompasem a bluetou. 
Umí komunikovat s mobilními zařízeními a počítači. V loňském roce byl mikropočítač rozdán 
všem ţákům 7. tříd  ve Velké Británii. V České republice je propaguje nezisková organizace 
micro:la, která má za cíl shromáţdit prostředky od sponzorů na poskytnutí mikropočítačů zdarma 
ţákům 7. tříd. Prvním městem zapojeným 
do projektu je právě Lanškroun, kde mají 
technicky zaměření absolventi široké moţ-
nosti uplatnění. 
 
Na základě poţadavků lanškrounských 
škol na mikropočítač micro:bit nadační 
fond micro:la oslovil místní firmy a město 
Lanškroun s ţádostí o podporu. Menší 
firmy s menšími příspěvky reagovali ry-
chle, u větších firem a organizací trvá 
schvalovací postup trochu déle. 
 
Nicméně čas rychle běţí a do konce školního roku nezbývá mnoho času. Bylo by škoda promarnit 
šanci na pilotní projekt a získání zkušeností s předáním micro:bit dětem ještě v letošním školním 
roce. Správní rada nadačního fondu micro:la tedy rozhodla, ţe fond poskytne alespoň polovinu 
potřebného mnoţství micro:bitů od dosavadních dárců. Kaţdá škola v Lanškrouně  tak pro své 
ţáky získala polovinu z poţadovaných microbitů. Do konce května by měly dorazit slíbené 
prostředky od větších sponzorů a bude také zasedat rada města, kde, jak doufám, bude tento 
projekt podpořen, tj. na konci května - počátkem června by nadační fond mohl dodat školám 
zbývající počet microbitů. 
 
Na základě zkušeností a diskusí s pedagogy byla zpracována doporučená metodika pro před-
stavení a začátek práce s microbitem ve školách. Způsob práce s dětmi zůstane na rozhodnutí 
dané školy, nicméně na rozdíl od V. Británie, kde micro:bit získali všichni ţáci 7. tříd bez rozdílu, 
doporučujeme, aby ţáci museli prokázat zájem a po ukončení základního kurzu splnili nějaké 
samostatné zadání. Teprve potom si micro:bit mohou ponechat. 
 
Na konci září - začátkem října plánujeme se opět sejít se všemi lanškrounskými školami, podělit 
se o zkušenosti se zapojením micro:bitu a práce s dětmi. Po té doladíme metodiku a doporučení 
pro vzdělávání s micro:bitem v ČR pro další školní rok. 
 
Doporučená metodika – pro školy – (cílová skupina 7.třída/sekunda případně 1. ročník SŠ).  
V první fázi, můţe být výhodnější pracovat s microbity ve dvojicích ve škole, děti mohou 
pracovat i na úkolech samostatně doma pomocí simulátoru a ve škole si program nahrát na ţivo 
do microbitu. Také se budou více těšit, aţ budou moci získat micro:bit samostatně - kdyţ budou 
mít zájem. 
Koordinátor-učitel by s dětmi měl projít seznámení s micro:bitem a alespoň část aplikačních lekcí 
dle časových moţností osnov a akcí školy (na webu micro:la je dnes jiţ 10+10 lekcí základního 
kurzu, který je napsán srozumitelnou formou i pro děti). 
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Bylo by dobré projít alespoň 5 prvních lekcí podrobněji a zbytek do 10. lekce mohou děti 
nastudovat samostatně a “pouze” prokázat výsledek. 
Koordinátor zváţí zadání samostatného úkolu jako výstupní test – kdo splní, můţe si micro:bit 
nechat, ostatní bez zájmu microbit po té vrátí škole. 
Rozhodnutí o věnování micro:bitu zůstává na učiteli dle pravidel, které budou dětem dopředu 
známy. Pozn.: dle dosavadních zkušeností očekáváme, ţe to bude tak čtvrtina dětí … uvidíme. 
Vrácené micro:bity zůstávají škole k vyuţití zájemcům z jiných ročníků, a do dalšího školního 
roku.  … tak a teď jiţ hurá za zábavou s microbity 
                  převzato z: tým nadačního fondu micro:la 
 
1144--ttii  ddeennnníí  ssoouuvviisslláá  ooddbboorrnnáá  pprraaxxee  
Odborná praxe ţákyň 2. ročníku oboru Kosmetické sluţby byla vykonávána na pracovištích od 
15. do 26. 5. 2017, 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 Švecová 
 
Foreziáda 
Dne 3. 6. 2017 se uskutečnila jako tradičně Foreziáda - dětský den v Rudolticích na fotbalovém 
hřišti pro zaměstnance a jejich děti firmy Forez. Paní Otevřelová nás poţádala jako kaţdý rok, 

aby se děvčata z oboru kadeřnice a kos-
metička zúčastnila této akce.  Počasí bylo 
pěkné, a tak jsme mohli celé odpoledne 
dělat radost dětem. 
Zúčastnily se kadeřnice druhého a třetího 
ročníku a kosmetičky z prvního ročníku 
pod dohledem mistrové odborného výcviku 
Radky Navrátilové a Petry Vaňousové. 
Děti měly odvahu a hrnuly se k nám uţ od 
začátku a naše děvčata se zastavila aţ 
večer. Tvořila krásné účesové kreace po-
mocí gumiček, největší zájem byl o ba-
revné spreje. 
Malovaly se obrázky na obličej podle 

předlohy nebo jiné části těla. Vyhověli jsme přání zájemců a jejich fantazii. O malbu byl velký 
zájem. Byli jsme rádi, ţe naše přítomnost udělala dětem radost. Nakonec se odváţilo i pár 
dospělých. 
 
Tuto akci jsme ukončili aţ v pozdních odpoledních hodinách. Doufáme, ţe s námi byli všichni 
spokojeni. Děkujeme pořadatelům za pozvání a občerstvení. Těšíme se na další ročník. 

             Radka Navrátilová 
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Slavnostní okamţik na lanškrounském zámku 
V lanškrounském zámku dne 7. 6. 2017 převzali čerství mechanici a kosmetičky z rukou ředitele 
školy a třídních učitelek maturitní vysvědčení.  
V úterý 27. 6. 2017 probíhalo od 14 hodin slavnostní shromáţdění na počest absolventů učebních 
oborů: Kadeřník, Nástrojař, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, zkrácené studium tohoto 
oboru a oboru Knihař. 

Za bohaté účasti rodinných pří-
slušníků praskal sál ve švech. 
Slavnostního aktu se zúčastnili: 
ředitel SOŠ a SOU Lanškroun Ing. 
Jaroslav Novák, starosta města pan 
Radim Vetchý a samozřejmě třídní 
a jiní učitelé školy. Byli to: třídní 
3. KA Mgr. Renata Richterová 
Tučková, třídní 3. KN, 3. MZ Mgr. 
Jana Janoušková, třídní 3. NS Mgr. 
Jiřina Vaňková, třídní 2. ZX Bc. 
Milan Lédl. 
Projevy pedagogů i pana starosty 

podtrhly význam získávání vzdělání v těchto oborech v dnešní době, obsahovaly i poděkování  
a ocenění nejlepším. 
Výrazně zaujal akt pasování absolventů učebního oboru Nástrojař, který vedl Ing. Vladimír Šilar. 
Po necelé hodině se tak všichni 
přítomní rozešli spokojeně domů. 
 
Slavnostní slib nástrojařů  
Slibujeme, ţe budeme poctivými 
řemeslníky, ţe se budeme dále 
vzdělávat ve svém oboru, bude-
me pracovat do posledních svých 
sil a pokud to nepůjde, ţe bu-
deme vzornými nezaměstna-
nými. Na pracáku odmítneme 
nabízená místa jako ředitel, 
manaţer, starosta či jiný druh 
ouřady, neboť naše nástrojařská 
čest nám to nedovoluje. Nebu-
deme pracovat načerno za pár šušňů, vykrádat bankomaty, přepadávat banky, brát skryté úplatky 
v jakékoliv formě, špiclovat svoje kamarády a vybírat odpadní kontejnery. Slib končíme 
latinským citátem, který je vyryt na pasovacím meči – LEVE FIT, GUOD BENE FERTUR 
ONUS – Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým.        

       Mgr. Gabriela Kubištová 
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NNaappssaallii  oo  nnááss  
 
TECHNOhrátky slavnostně vyhodnotily svůj rekordní rok v Rytířských sálech zámku v Pardu-
bicích – www.klickevzdelani.cz  - 8. 12. 2016 
TECHNOhrátky Pardubického kraje zakončily ve čtvrtek 8. prosince letošní, čtvrtý ročník 
slavnostním vyhodnocením a vyhlášením dlouhodobých soutěţí na zámku v Pardubicích. 
Projekt na podporu technického a odborného vzdělávání oslovil v průběhu své existence  
6 301 ţáků 7. aţ 9. tříd z 94 základních škol. Zábavnou a soutěţní formou jim představil 62 
profesí z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, sluţeb a gastro-
nomie. Ocenění na zámku se dočkali také pořadatelé Doţínek a Velikonoc na zámku. 
 
„Toto setkání bylo unikátní příležitostí, jak kromě pracovníků muzeí a dalších kulturních zařízení 
ocenit školy a jejich žáky, kteří se nad rámec svých povinností zapojují do nejrůznějších 
prospěšných manuálních aktivit a podílejí se na rozvoji i prezentaci lidské práce. Pod vedením 
pedagogů z nich vyrůstají budoucí mistři svého řemesla. Všem jsme za účasti významných hostů 
společenského, politického a ekonomickéhoživota chtěli poděkovat za tento přístup a vy-
zvednout jejich přínos,“ řekl Vladimír Zemánek, manaţer projektu TECHNOhrátky. 
 
Slavnostního odpoledne se zúčastnili ředitelé, pedagogové a ţáci základních a středních odbor-
ných škol, které se letos zapojily do TECHNOhrátek, Doţínek i Velikonoc na zámku. Po jejich 
boku usedli radní Pardubického kraje, představitelé krajského odboru školství a kultury, Úřadu 
práce, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, médií, významných regionálních 
zaměstnavatelů, zemědělských sdruţení a muzeí Pardubického kraje. 
 
„Podpora technického a odborného vzdělávání je jednou z priorit, kterou si ve školství stanovil  
i v příštích letech Pardubický kraj. Právě TECHNOhrátky jsou z tohoto pohledu jednou  
z klíčových aktivit, které chceme podporovat. Jsme rádi, že v rámci slavnostního vyhodnocení 
můžeme ocenit i další žáky a pedagogy, kteří se podílejí nejen na rozvoji řemesel, ale také tradic  
a lidové kultury,“ uvedl Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství. 
 
Rok 2016 ve znamení rekordů  TECHNOhrátky odstartovaly svou seznamku s technickými  
a odbornými obory v květnu 2013. Od té doby uspořádaly 46 speciálních akcí ve 22 vybraných 
středních odborných školách. Ty navštívilo uţ 6 301 ţáků z 94 základních škol – 90 z nich je  
z Pardubického, tři z Olomouckého a jedna z Královéhradeckého kaje. Školáci si při tom 
vyzkoušeli 62 nejrůznějších profesí. 
„V době, kdy TECHNOhrátky vznikaly, si asi nikdo nedokázal představit, že jimi projde tolik žáků 
základních škol. Více než šest tisíc aktivně zapojených školáků je počet, který by si určitě přáli 
organizátoři všech podobných aktivit. Pardubickému kraji se projekt velice osvědčil, neboť je 
výbornou propagací našich středních škol a současně jim pomáhá získávat žáky ke studiu 
technických a odborných oborů. S tím, jak začne postupně přibývat vycházejících žáků z 9. tříd, 
význam TECHNOhrátek ještě stoupne,“ upozornil Martin Kiss, vedoucí odboru školství 
Krajského úřadu Pardubického kraje. Letošní rok byl pro TECHNOhrátky v mnoha směrech 
rekordní. Čtrnácti zastavení ve středních odborných školách se zúčastnilo 1 971 ţáků (pro 
srovnání v uplynulém roce 1 578) ze 63 základních škol (loni 55), z nichţ devět bylo zcela 
nových. Své schopnosti a znalosti si vyzkoušeli v 51 oborech (loni 40). Ačkoliv běţná účast na 
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akci se pohybovala kolem 130 školáků, ve Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí se v září 
podařilo připravit program dokonce pro 180 ţáků. 
Součástí akce na zámku bylo vyhlášení doprovodných soutěţí TECHNOhrátek za rok 2016. Ţáci 
základních škol soupeřili ve fotografické soutěţi s názvem Technika kolem nás. Organizátoři 
obdrţeli od 18 autorů z devíti škol 51 snímků – do finálního výběru postoupila desítka nejlepších. 
 
Třináct středních odborných škol změřilo síly v soutěţi nazvané Co dokáţe škola. Maximálně 
tříčlenné týmy ţáků do ní přihlásily výrobky, modely nebo artefakty, které jsou typické pro 
zaměření jejich školy. Ceny se udělovaly v několika kategoriích podle charakteru produktu.  
  
Nejúspěšnější ţáci základních i středních škol obdrţeli ceny v podobě sad strojírenského nářadí, 
akupřístrojů, MP4 přehrávačů, PC příslušenství, hodnotných knih a dárkových předmětů. 
„V této souvislosti nás velice potěšila podpora významných regionálních zaměstnavatelů, kteří 
jsou sociálními partnery těchto středních odborných škol. Společnosti jako Iveco Czech 
Republic, Bühler, Cerea, CZ Loko, Forez, INA, Rieter, Sev.en EC nebo VZV Group věnovaly žá-
kům velice zajímavé ceny. Navíc soutěž podobným způsobem podpořily také další instituce – 
Krajská Hospodářská komora Pardubického kraje, Magistrát města Pardubic, sdružení Agro-
venkov či Svaz průmyslu a dopravy ČR,“ ocenila Helena Bártlová, manaţerka projektu 
TECHNOhráky. 
 
Pořadatelem slavnostní vyhlášení byl odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje ve 
spolupráci s organizátory TECHNOhrátek. O příjemnou atmosféru se postaraly pěveckým 
pásmem děti z Mateřské školy Korálek z Pardubic a poté smyčcový Movie kvartet tvořený 
filharmoniky hlavního města Prahy. 
SOUTĚŢ TECHNOHRÁTEK PRO ŢÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
Fotosoutěţ Technika kolem nás – kategorie Facebook: 
1. místo: Josef Halamka, ZŠ a MŠ Kameničky 
Fotosoutěţ Technika kolem nás – hodnocení odborné poroty: 
1. místo: Eliška Boháčková, ZŠ Hradec nad Svitavou 
 
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŢE TECHNOHRÁTEK PRO ŢÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL CO 
DOKÁŢE ŠKOLA 
Kategorie Technické pomůcky: SŠ obchodu, řemesel a sluţeb Ţamberk – Dřevěný model rámo-
vé pily (autoři David Ţabka, Tomáš Kubec), ceny poskytl Bühler CZ Ţamberk. 
 
Kategorie Praktické výrobky: SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává (Simona Krajcrová, 
Hedvika Matyášová, Klára Dejdarová, ceny poskytl Forez Ostrov. 
Kategorie Dekorační prvky: SOŠ a SOU Polička – Zahradní zátiší – cukrářský výrobek (Pavla 
Totušková, Zdeňka Rubešová, Michaela Stefanová), ceny dodalo Iveco Czech Republic. 
 
Kategorie Zábavní předměty: SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek (Jakub Podaný, Jakub 
Turták, Miroslav Rys), ceny poskytly Magistrát města Pardubic a Iveco Czech Republic. 
 
Cena TECHNOhrátek: SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek (Jakub Podaný, Jakub Turták, 
Miroslav Rys), ceny poskytly Magistrát města Pardubic. 
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Absolutní vítěz: SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává (Simona Krajcrová, Hedvika 
Matyášová, Klára Dejdarová, ceny poskytl Cerea a Sev.en EC. 
 
 
VVýýsslleeddkkyy  ssoouuttěěžžíí  TTEECCHHNNOOhhrráátteekk  zzaa  rrookk  22001166::  AAbbssoolluuttnníí  pprrvveennssttvvíí  mmíířříí  ddoo  LLaannšškkrroouunnaa,,  uussppěěllii  
ttaakkéé  ppaarrdduubbiiččttíí  „„ssttaavvaařřii““  ––  wwwwww..kklliicckkeevvzzddeellaannii..cczz  ––  88..  1122..  22001166  
Ve čtvrtek 8. prosince se v Rytířských sálech zámku v Pardubicích udělovaly ceny účastníkům 
dlouhodobých soutěţí. Ţáci základních škol byli oceněni ve fotografické soutěţi Technika kolem 
nás, ţáci středních škol soupeřili v kreativní soutěţi Co dokáţe škola. Zde přinášíme kompletní 
výsledky všech vypsaných kategorií: 
FOTOGAFICKÁ SOUTĚŢ TECHNOHRÁTEK PRO ŢÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
„TECHNIKA KOLEM NÁS“  
Fotosoutěţ Technika kolem nás – kategorie Facebook: 
1. místo: Josef Halamka, ZŠ a MŠ Kameničky 
Fotosoutěţ Technika kolem nás – hodnocení odborné poroty: 
1. místo: Eliška Boháčková, ZŠ Hradec nad Svitavou 
2. místo: Josef Halamka, ZŠ a MŠ Kameničky 
3. místo: Berenika Ročková, ZŠ Horní Čermná 
 
SOUTĚŢ TECHNOHRÁTEK PRO ŢÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL „CO DOKÁŢE ŠKOLA“ 
Kategorie Technické pomůcky: 
1. SŠ obchodu, řemesel a sluţeb Ţamberk – Dřevěný model rámové pily (autoři David Ţabka, 
Tomáš Kubec), ceny poskytl Bühler CZ Ţamberk 
2. SOU Svitavy – Maketa kulisového mechanismu (Vít Kunhart, Jan Krušina), ceny poskytla INA 
Svitavy 
�. PSŠ Letohrad – Úhelník trojhranný – lícovaný (Matouš Smola), ceny poskytlo Iveco Czech 
Republic 
4. ISŠT Vysoké Mýto – Střižný přípravek pro výrobu podložky (Jiří Mour), ceny poskytlo Iveco 
Czech Republic 
 
Kategorie Praktické výrobky: 
1. SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává (Simona Krajcrová, Hedvika Matyášová, Klára 
Dejdarová, ceny poskytl Forez Ostrov 
2. SOU opravárenské Králíky – Pec na pizzu (Kristýna Joštová, Jan Adamec, Josef Hlad), ceny 
poskytl VZV Group Červená Voda) 
�. SOUP Pardubice – Stojan na oblečení Němý sluha (Jiří Šelemba, Timotej Torák), ceny 
poskytly Iveco Czech Republic a Magistrát města Pardubic 
 
Kategorie Dekorační prvky: 
1. SOŠ a SOU Polička – Zahradní zátiší – cukrářský výrobek (Pavla Totušková, Zdeňka 
Rubešová, Michaela Stefanová), ceny dodalo Iveco Czech Republic 
2. SŠZ a VOŠ Chrudim: Dožínkový věnec (Lenka Spálenská, Lucie Štoková, Kristýna 
Urválková), ceny poskytlo sdruţení Agrovenkov 
�. ISŠ Moravská Třebová: Ozdobná ukončovací hvězda (Matěj Komárek, Martin Englc), ceny 
poskytlo CZ LOKO a Iveco Czech Republic 
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Kategorie Zábavní předměty: 
1. SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek (Jakub Podaný, Jakub Turták, Miroslav Rys), ceny 
poskytly Magistrát města Pardubic a Iveco Czech Republic 
2. VOŠ a SŠT Česká Třebová – Dřevěný traktůrek s vlečkou (Klára Vacková, Štěpán Hanzal), 
ceny poskytlo CZ LOKO 
�. SPŠ Chrudim – Hra Techniku, nezlob se (Dominik Mišovic, Gabriel Gloza, Jaroslav Horník), 
ceny poskytl Rieter CZ 
Cena TECHNOhrátek: 
SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek (Jakub Podaný, Jakub Turták, Miroslav Rys), ceny 
poskytly Magistrát města Pardubic 
Absolutní vítěz:SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává (Simona Krajcrová, Hedvika 
Matyášová, Klára Dejdarová, ceny poskytl Cerea a Seven  
 
ECOCENĚNÍ V NESOUTĚŢNÍCH KATEGORIÍCH 
Návrh trofeje TECHNOhrátek: 
Jaroslav Svoboda, SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice  
Největší sympatizantka na Facebooku TECHNOhrátek:  Martina Valná, ZŠ Čs. armády, 
Moravská Třebová 
 
 
Média se věnují slavnostnímu vyhlášení TECHNOhrátek – www.klickevzdelani  - 12. 12. 2016 
Slavnostní vyhodnocení letošního ročníku TECHNOhrátek 8. prosince na zámku v Pardubicích se 
těšil velkému zájmu regionálních médií. Ta si všímala nejen statistických údajů projektu na 
podporu technického a odborného vzdělávání, ale také výsledků dlouhodobých soutěţí. Tradičně 
největší pozornost věnoval informacím ze setkání Pardubický deník, který přinesl obsáhlý 
článek pod titulkem Projekt TECHNOhrátky letos oslovil rekordní počet ţáků základních 
škol. „Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže TECHNOhrátek pro studenty středních škol 
Co dokáže škola se stala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun s výrobkem 
Obal prodává. Ten mají ´na svědomí´ studentky Simona Krajcrová, Hedvika Matyášová a Klára 
Dejdarová,“ představili letošní šampionky z Lanškrouna redaktoři Tomáš Dvořák a Jaroslav 
Praisler. 
Bilanci TECHNOhrátek se věnuje rovněţ deník Právo. „Letošní ročník potvrdil, že projekt 
TECHNOhrátek neskomírá na úbytě ani nestagnuje. Čtrnácti zastavení ve středních odborných 
školách se zúčastnilo skoro dva tisíce žáků z 63 základních škol. Největší nával byl na Střední 
škole automobilní v Ústí nad Orlicí. Přišlo sem 180 deváťáků,“ informoval čtenáře listu redaktor 
Zdeněk Seiner v článku nazvaném TECHNOhrátky Pardubického kraje bilancují a chlubí 
se. 
 
Podrobné zpravodajství z akce přinesl portál Pardubické novinky.cz. Všímá si významné 
podpory projektu ze strany předních regionálních firem i dalších institucí. „S tím, jak začne 
postupně přibývat vycházejících žáků z 9. tříd, význam TECHNOhrátek ještě stoupne,“ citoval 
portál Martina Kisse, vedoucího odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 
Na své hrdinky je samozřejmě pyšný zpravodajský server Lanškrounsko.cz. „Blahopřejeme 
studentkám ze SOŠ a SOU Lanškroun Simoně Krajcrové, Hedvice Matyášové a Kláře Dejdarové 
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k získání absolutního vítězství v soutěži Co dokáže škola vyhlášené v rámci TECHNOhrátek 2016 
pro žáky středních odborných škol,“ začíná autorka Marie Hrynečková svůj referát pod titulkem 
Cena pro absolutního vítěze letošních TECHNOhrátek mířila do Lanškrouna! 
 
Dívky z Lanškrouna našly inspiraci pro svůj „zlatý“ výrobek na internetu – 
www.klickevzdělani.cz – 13. 12. 2016 
Absolutní vítězství v dlouhodobé soutěţi pro střední odborné školy zapojené do letošního ročníku 
projektu TECHNOhrátek si odnesl trojlístek dívek ze Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště Lanškroun se sérií výrobků s názvem Obal prodává. Jeho autorkami byly 
studentky 2. ročníku oboru knihař Hedvika Matyášová a Klára Dejdarová, které ještě doplnila 
Simona Krajcrová ze 3. ročníku. Ta také prozradila okolnosti vzniku „zlatého“ výrobku. Jak 
vlastně vznikl nápad na vítězný soubor? Vybraly jsme si nejprve tři barvy – bílou, černou  
a oranţovou. A pokud jde o nápady, tak jsme se hodně inspirovaly na internetu. Co všechno tvoří 
součást této sady? Vyrobily jsme tři různé krabičky, dvě fotoalba, bloky, taštičku, desky a navíc 
ještě drobné ozdoby. Jak dlouho vám práce trvala? Společně jsme ji dělaly asi týden.  
Prozradíte, jak jste celkové vítězství oslavily? Ţádná oslava zatím neproběhla. Hodně lidí ve 
škole nám však gratulovalo, další přání přišla na Facebooku. Měly jsme velkou radost z dárků, 
které jsme na zámku v Pardubicích získaly. Uvidíme, jestli ještě dostaneme nějakou pochvalu od 
pana ředitele... Jaký výrobek od ostatních účastníků soutěţe se vám nejvíce líbil a povaţovaly 
jste ho za svou největší konkurencí? Hodně se nám líbil šachový stolek od ţáků ze Střední 
průmyslové školy stavební Pardubice. Co máte v plánu po skončení školy příští rok? Je pravda, 
ţe obor knihař mě hodně baví, ale ráda bych v budoucnu šla na Policejní akademii. 
 
                
Nejlepší nástrojaři soutěžili v Letohradě – www.klickevzdelani.cz – 27. 3. 2017 
V areálu SOU Letohrad soutěţili od 21. do 22. 3. 2017 v odborných dovednostech nejlepší 
ţáci oboru nástrojař z devíti škol ze tří krajů České republiky. Pořadatelem soutěţe byla 
Průmyslová střední škola Letohrad. Soutěţ jednotlivců a dvoučlenných druţstev se skládala  
z teoretické a praktické části. V teoretické části prokazovali znalosti z technologie, technické 
dokumentace a odborných znalostí. V praktické části měli prokázat řemeslnou zručnost při výrobě 
zakládací šablony. V obou silně obsazených kategoriích zvítězili domácí ţáci z PSŠ Letohrad. 
Slavnostního předávání cen se účastnil starosta města Letohrad a zástupci sponzorských firem 
sdruţených v Konsorciu firem našeho regionu.  
Pořadí jednotlivců:  
1. Vojtěch Flekr (PSŠ Letohrad), 2. Pavel Vaško (SPŠ Trutnov ), 3. Matouš Smola (PSŠ 
Letohrad).  
Pořadí druţstev: 1. PSŠ Letohrad, 2. SPŠ Trutnov, 3. SŠ - Podorlické vzdělávací centrum 
Dobruška.  
Soutěţe odborných dovedností se zúčastnily školy: SPŠ Hronov, SPŠ Trutnov, SOU Svitavy, 
ISŠT Vysoké Mýto, SOŠ a SOU Lanškroun, VOŠ a SPŠ Ţďár nad Sázavou, SPŠ, SOŠ a SOU 
Hradec Králové, SŠ-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška a pořádající škola PSŠ Letohrad.  
Tyto skvělé výsledky potvrzují úroveň výuky na pracovišti SOU Letohrad, která navazuje na jiţ 
více jak 65letou tradici výuky klasických řemeslných oborů na učilišti – Nástrojař, Strojní 
mechanik - Zámečník a Elektrikář. Ţáci oboru Nástrojař v soutěţi prokázali, ţe ovládají dobře své 
řemeslo a mají dobrou perspektivu uplatnění na současném trhu práce ve svých regionech. Všem  
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soutěţícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci škol. Poděkování patří Městu 
Letohrad, firmám Konsorcia a dalším partnerům pořádající školy za podporu řemesel v regionu. 
Poděkování patří i všem pedagogům a zaměstnancům, kteří se na přípravě ţáků a průběhu soutěţe 
podíleli.          
                  Ing. Vencl Josef, zástupce ředitele PSŠ Letohrad  
 

 

SSoouutteežžee  
 

Školní kolo soutěže Kalibr Cup 2017 ve stylu „Pin up style“  
Školní kolo Kalibr Cup 2017 na téma Pin-up se konal ve dnech 30. září 2016 pro 3 ročník  
a 7.  října 2016 pro 2. ročník ve školním kadeřnickém salon.  
 Ve třetím ročníku soutěţilo 29 ţákyň. Úkolem bylo vytvořit účes na zadané téma za 60 minut.  
Modelky musely být předem upravené, nalíčené a oblečené. Hodnotit výsledky bylo těţké, neboť 
děvčata přípravu nepodcenila a předvedla krásné účesy. 
Umístění: 
3. KA – A. Lišková, V. Beyerová. K. Slezáková, S. Nováková 
2. KA – M. Křivohlávková, Š. Sedlatá, M. Dudychová, M. Stejskalová 
 
Dne 2. listopadu 2016 těchto osm děvčat změřilo síly mezi sebou. Od prvních školních kol 
vypracovaly a trénovaly na svých účesech. Děvčata se velmi snaţila a rozhodnout,  kdo byl 
nejlepší, bylo velmi těţké. Školu bude reprezentovat Kristýna Slezáková a Markéta Dudychová. 
 
Ve dnech 15. s 16. listopadu 2016 se konaly školní kola soutěţe Kalibr Cup v kosmetickém 
salonu na téma „Pin-up girl“. Ţákyně soutěţily v kategoriích make-up a nail-art. Jednalo se  
o ţákyně 2. a 4. ročníku. 
 
V kategorii make-up měly soutěţící za úkol zvládnout během 60 minut nalíčit modelky, které si 
dovedly. Podmínkou fantazijního líčení bylo dodrţet dané téma, nalepit řasy, nalíčit na horní 
víčko linku a vykreslit konturu rtů. Hodnotilo se hlavně správné nanesení make-upu, líčení očí  
a rtů, a také originalita a čistota provedení, kostým a celkový dojem. 
 
V kategorii Nail-art je nejdůleţitější dodrţet preciznost, přesnost a ukázat svou zručnost. 
Soutěţící mají 120 minut, aby ztvárnily na nehtech modelky dané téma. Nail-art se provádí za 
pomocí akrylových a akvarelových speciálních barev a štětců k tomu určených. Soutěţící 
předvedly své schopnosti a dovednosti, ale také nápaditost a kreativitu.  
                  učitelky OV 
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DDiiggiittáállnníí  hhlleeddáánníí  
Dne 25. 10. 2016 se na naší škole uskutečnil 1. ročník soutěţe s názvem DIGITÁLNÍ HLEDÁNÍ, 
která byla určena pro ţáky 8. – 9. ročníků základních škol. Soutěţe se zúčastnilo osm 
dvoučlenných druţstev se ZŠ A. Jiráska Lanškroun, ZŠ Dobrovského Lanškroun a ZŠ Dolní 
Čermná. Kaţdé druţstvo se při prezentaci zapsalo i svým specifickým názvem, a tak jsme měli 
např. týmy s názvem Blued, Nejezukompu, Snahabyla, Improvizace atd. 

 
Soutěţící obdrţeli v učeb-
ně PC elektronické zadání, 
ve kterém byly úkoly ze 
všech moţných oblastí. 
K jejich splnění bylo nut-
né vyhledat správné odpo-
vědi na různých interne-
tových portálech a roz-
cestnících. Vyhledané in-
formace soutěţící vkláda- 
li k jednotlivým bodům 
zadání, buďto ve formě 
textu nebo obrázku. Časo-
vý limit pro vyhledání in-
formací byl 60 minut, úko-
lů 21. Maximální počet 
získaných bodů za druţstvo tedy byl 42. 
 
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 velmi těsné. Zvítězila dvojice Petra Suchá a Nela 
Procházková ze ZŠ Dobrovského s názvem Khallesi – 29 bodů, druzí skončili Petr Nečas a Nela 
Kříţová ZŠ Dobrovského, Improvizace – 28,5 bodu a na třetím místě se umístily Bára Marková  
a Aneta Dorčiaková se ZŠ Dolní Čermná, Snahabyla – 27 bodů. 
Vítězové obdrţeli diplomy a drobné ceny. Všem soutěţícím se princip soutěţe velice líbil, coţ 
potvrdili i jejich doprovázející učitelé ICT. 

         Mgr. Čestmír  Nakládal 
 

 
ŢŢááccii  ssoouuttěěţţiillii  vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  
Dne 22. listopadu 2016 se na Střední škole zemědělské a veterinární v Lanškrouně konala 
regionální konverzační soutěţ v anglickém jazyce, která je určena pro ţáky odborných škol. 
Soutěţ probíhala ve dvou kategoriích. V kategorii A soutěţili ţáci 3. a 4. ročníků, kategorie B 
byla určena pro ţáky 1. a 2. ročníků. Naši školu reprezentovali tři ţáci 3. ročníku oboru mechanik 
elektrotechnik. 
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Soutěţ je rozdělena na dvě části,  první část tvoří písemný test a druhá část, do které se kvalifikuje 
deset ţáků s nejvyšším počtem bodů z první části, zahrnuje konverzaci na určitá témata. 
V kategorii A soutěţilo 33 ţáků a ţákyň. Naši tři ţáci zaznamenali velmi dobré umístění. Po první 
části byl Adam Uher na 2. místě, Filip Ryšavý obsadil 13. místo a Daniel Bořek se umístil na 15. 
místě. Adam se tak kvalifikoval do druhé části, ve které nakonec obsadil výborné 5. místo. Všem 
zúčastněným ţákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaţenému umístění. 
 

Mgr. Jana Janoušková 
 
PPlleessoovváá  sseezzóónnaa  nnaa  ddoommoovvěě  mmllááddeeţţee  
Kaţdý rok se v domově mládeţe pořádá soutěţ prvních ročníků kadeřnic a kosmetiček, která pro 
všechny ubytované přináší nejen zábavu, ale i zkušenost. V malém si poprvé vyzkouší soutěţení 

mezi svými spoluţačkami. 
Zde se ukáţe spolehlivost, 
vzájemné porozumění, ochot-
ný přístup i kamarádství ne-
jen jednotlivců, ale všech 
ubytovaných. Spolupracovat 
na přípravách soutěţe není 
jednoduché a nás těší, ţe  
i letos se všichni snaţili, 
abychom připravili příjemný 
večer nejen všem soutěţím, 
ale i hostům, bez kterých by 
soutěţ nemohla být. 
 
V letošním 12. ročníku se 
dívkám z nabízených variant 
nejvíce zalíbilo téma Plesová 

sezóna.  Bylo rozhodnuto jiţ měsíc před soutěţním večerem a děvčata hned začala domlouvat 
sestavení soutěţních druţstev.  Dívky starších ročníků byly ochotné stát se modelkami a bez obav 
se svěřily do rukou mladších budoucích kadeřnic a kosmetiček ke zkrášlení. Učesání a nalíčení na 
ples dívky také velmi nadchlo, protoţe plesová sezóna je přede dveřmi a dívky si takovou 
příleţitost nenechají ujít. Kaţdá se na nějaký ten bál chystá. 
 
Zvolené téma nebylo specifikováno ţádným módním trendem let minulých ani současných, a tak 
si dívky mohly obléknout plesové šaty dle svých moţností a představ. Předem se soutěţní 
druţstva snaţila o různé účesy i líčení tak, aby slušivě vše sladily s modelkou. V některých pří-
padech bylo vyhověno i přání a představě modelky. 
V podvečer dne 29. 11. 2016 se začali scházet naši milí hosté. Velmi váţenou porotkyní  je 
předsedkyně Mgr. Vlasta Tomanová, která svým vstřícným a klidným vystupováním  dodává 
soutěţi domácí pohodu. V tomto ji velmi podpořily odborné poradkyně paní Mgr. Markéta 
Záplatová  a  slečna Daniela Kárská, které hodnotily se shovívavostí a hlavně vyzdvihly to, co se 
dívkám opravdu povedlo. Za učitelský sbor nás potěšily svou přítomností paní učitelky  
Mgr. Dana Minářová a Mgr. Martina Stejskalová. Paní učitelka Stejskalová i ochotně dívky 
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nafotila. A mile nás překvapil pan učitel Bc. Jiří Mann, který naši převáţně dámskou společnost 
doplnil svým ryze pánským pohledem na soutěţní klání, coţ jsme uvítali. Za radu domova 
mládeţe se hodnocení ujaly ţákyně Lucie Lujková a Olexandra Korshunová. 

První místo získaly ţákyně 1. KA Aneta Kořenovská za účes a Nikol Keškarová za líčení. Druhé 
místo vybojovala Anna Jeţková, ţákyně 1.KM, za líčení, a Anna Martínková, ţákyně 1.KA, za 
účes. Třetí místo obsadila Eliška Korčáková, ţákyně 1.KM, za líčení a Monika Králová, ţákyně 
1.KA, za účes. 

Ocenění ve formě kosmetických balíčků, jenţ stejně jako v minulých létech hradilo SRPDŠ, 
dívky nadšeně přijaly. Děkuji všem soutěţícím za snahu a všem pedagogům za ochotu zapojit se  
i k takovým aktivitám, na které ochotně věnují svůj volný čas a rádi mezi nás přijdou. 

     Bc. J. Drábková 

KKaalliibbrr  CCuupp  22001177  
Jedná se o ojedinělou soutěţ svého druhu v ČR, jak svým pojetím, tak rozsahem. Ve školním roce 
2016/2017 se dne 9. 2. 2017 konal jiţ 17. ročník s účastí přes 20 odborných škol a učilišť z celé 

ČR a Polska. Počet soutěţících ve všech kategoriích přesáhl 50 
ţáků. Soutěţícími byli finalisté školních kol odborných doved-
ností třetích ročníků oboru Kadeřník – Kadeřnice a Kosmetička. 
Jednotlivá druţstva byla sloţena ze soutěţící a modelky. V kate-
goriích účesová tvorba, make-up a body-art  se soutěţilo na 
společné téma „Pin up style “, téma lze volně přeloţit jako „dívka 
přišpendlená na vývěsce“. Je to modelka, která pózuje na 
atraktivně vypadajících fotografiích, plakátech, na stránkách ka-
lendářů. Plakáty Pin up byly masově vyráběné a staly se popu-
lární od poloviny 20. století. 
 
V účesové tvorbě jsme viděli vskutku sloţitou a přesnou kadeř-
ničinu, která se blíţila zadanému trendu odpovídajícímu danému 
tématu. Účesy sladěné s šaty představují modelku v zajímavých 
kreací na známé výrobky, které na soutěţi Kalibr Cupu vytvořily 
opravdu krásný dojem. Přestoţe tempo všech soutěţících a jejich 

úsilí docílit ţádoucího efektu bylo úţasné, zvítězit mohli jen tři z nich: 
1.  Kristýna Slezáková, Lanškroun 
2.  Daniel Schmidt, Olomouc 
�.  Šárka Čtvrtníčková, Šumperk 
 

Make-up byl podrobně popsán a doporučován dle vzorů v podmínkách soutěţe. Očekával se 
velmi decentní podkladový make-up, povinná byla tenká oční linka a nalepené řasy. Opět by se 
mohlo zdát, ţe tento prostor je pro tvorbu make-upu velmi kreativní. Uchopení těchto podmínek  
a jejich zpracování nadšenými soutěţícími bylo velmi rozličné, aţ překvapivé. Ani porota tak 
neměla lehkou úlohu (pokaţdé je velmi těţké rozhodnout, kdo a je-li jediný, který můţe být 
ohodnocen za nejlepšího – problém kaţdé soutěţe a kaţdé jury…). Pomáhalo sledování 
technického zpracování, přesnosti, volba barevnosti k typu modelky, oblečení a celkové pojetí 
modelu. Kolikrát tak vliv na výsledek mohly mít i správně volené boty, šperky, čelenka nebo  
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opasek. V mnoha případech právě barevnost 
sehrála své. Boj byl nelehký a o to vyšší úroveň 
měla celá soutěţ. Díky za to „vyučujícím“, kteří 
zprostředkovaně, ale stejně náruţivě, soutěţili 
spolu se svými svěřenkyněmi. Výsledné umístění 
bylo: 
 
1.  Barbora Gavlasová, Frýdek-Místek 
2.  Nela Navrátilová, Lanškroun 
�.  Marie Magdaléna Hitková, Dvůr Králové nad 
Labem 

 
Třetí kategorií soutěţe nail-art se z důvodu malého počtu 
zájemců ze strany škol nekonala.  

 
Poslední kategorii byl body-art soutěţ malování na tělo, která 
je určena pro ţáky oboru kosmetička a oboru kadeřnice, kteří  
v době soutěţe studují tento obor v řádném denním studiu. 
Modelka byla před zahájením soutěţe připravena oblečena  
v kostýmu, učesána dle daného tématu. V propozicích jsme 
uvedli, ţe model či modelka musí být oblečena nejméně v dvou 
dílných plavkách. Soutěţící si předem zvolili si jednu část těla, 
na níţ malovali daný motiv.  Nejlépe se podařilo malovat těmto 
soutěţícím: 

1.  Markéta Dudychová, Lanškroun 
2.  Ţaneta Jašková, Polička 
�.  Dominika Veselá, Praha 
 

Prvních deset v pořadí vítězných modelů v účesové tvorbě, body-art a v make-upu postoupilo do 
uţšího finále Kalibr Cup 2017, které se konalo v pátek a sobotu 10. a 11. 3. 2017 na výstavišti 
PVA EXPO PRAHA - LETŇANY u příleţitosti Mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a 
zdravého ţivotního stylu „WORLD OF BEAUTY & SPA 2017“ a ve spolupráci s Unii kosme-
tiček, pod názvem „Juniorský pohár 2017“. Jako jedna z mála středních škol v Pardubickém kraji 
jsme spoluorganizátory této soutěţe.  

Na hodnocení soutěţících v jednotlivých katego-
riích se podíleli zástupci renomovaných kosme-
tických a kadeřnických firem Goldwell, LORE-
AL, Londa, Primavera a  RYOR. Celou soutěţí 
nás provázel zkušený moderátor rádia Vysočina 
Jiří Doleţal. Ze  soutěţe byl pořízen filmový 
záznam, který slouţí k propagaci této akce na 
Pardubickém kraji a v ostatních zúčastněných 
školách. Součástí akce bylo ozvučení dopro-
vodných programů, jako byla módní přehlídka 
SOŠ a SOU Lanškroun, vystoupení ZUŠ z Lanš-
krouna  a  ZŠ Dobrovského z Lanškrouna.   
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Byla přizvána média, TV NOVA, regionální rozhlas Pardubice, tak i tisk s regionální a celostátní 
působností „Deníky Bohemia“. Výsledky soutěţe jsou publikovány na webových stránkách 
www.kalibrcup.cz a časopisech Linda, Kadeřnická a Kosmetická  praxe, Profi nehty. 
Soutěţ se konala pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška člena Rady Pardubického kraje zod-
povědného za školství. Soutěţ splnila očekávané výsledky a byla přínosem pro další profesní 
rozvoj ţáků ostatních škol.  

     Bc. Milan Lédl 
 
KKaalliibbrr  CCuupp    22001177  ooččiimmaa  uuččiitteellkkyy  OOVV  
Dne 9. 2. 2017 se konal 17. ročník soutěţe Kalibr Cup, kterou pořádá Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště Lanškroun. Soutěţ se konala jako obvykle kaţdý rok v prostorách 
sportovní haly „Na Střelnici“. Letošní téma soutěţe bylo „Pin-up girl“. Soutěţe se zúčastnili ţáci 
oborů Kosmetické sluţby a Kadeřnice z celé České republiky, Slovenska i Polska. Ţáci soutěţí 
v dámském účesu, fantazijním make-upu, nail-artu a body-artu.  
 
Nejvíce obsazenou kategorií byl dámský účes. Zde s největším počtem bodů uspěla ţákyně naší 
školy Kristýna Slezáková – 3. ročník oboru Kadeřnice, která získala krásné 1. místo.  Ţákyně 
oboru Kosmetické sluţby 2. ročníku Nela Navrátilová získala 2. místo ve fantazijním make-upu 
a dále cenu kreativity od hejtmana Pardubického kraje. V kategorii body-art jsme také obdrţeli 
umístění, a to 1. místo Markéta Dudychová 2. ročník oboru Kadeřnice. Všechny ţákyně 
postupují na soutěţ do Prahy - Mistrovství juniorů, která se koná s kosmeticko-kadeřnickým 
veletrhem World of Beauty & Spa 10. 3. a 11. 3. 2017.  
Příští 18. ročník Kalibr Cupu se bude konat dne 8. února 2018 na téma „MYSTIC GOTHIC“. 

Mgr. Eva Švecová 
 
KKaalliibbrr  CCuupp    PPrraahhaa  22001177  

Prvních deset vítězných modelů  účesové tvorby, 
 make-upu nail-artu a  body-artu  postoupilo do 
uţšího finále, které se konalo během meziná-
rodního veletrhu WORLD of BEAUTY  SPA 
2017 pod záštitou Unie kosmetiček dne 10. – 11. 
03. 2017 v PVA EXPO Praha Letňany.  
Přihlášeni byli finalisté školních kol odborných 
dovedností oboru Kadeřník a Kosmetické sluţby.  
Jednotlivá druţstva jsou sloţena ze soutěţící  
a modelky, která letos ve svých kategoriích ztvár-
ňovala společné téma „Pin up style“.  V kaţdé 
kategorii byli vyhlášeni první tři soutěţící a ti byli 
odměněni věcnými cenami. Ostatní účastníci 

dostali diplom za účast v soutěţi.  
V dámském účesu se z naší školy umístila na 3. místě Kristýna Slezáková a na 2. místě se 
v kategorii body-art Kristýna Moravcová, obě ze 3. ročníku oboru Kadeřnice. Soutěţící tak 
úspěšně reprezentovaly Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Lanškroun.  
         Mgr. Eva Švecová 
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 AAmmaavveett  22001177  
74 juniorských projektů a 34 středoškolských se 10. února představilo v okresním kole Festivalu 
vědy a techniky pro děti a mládeţ v Pardubickém kraji konaném jiţ tradičně v prostorách SOŠ  
a SOU Lanškroun. Zastoupeno bylo 17 základních a 6 středních škol z okresů Ústí nad Orlicí  
a Svitavy. 
Lanškrounské firmy tvůrčí činnost ţáků a studentů podporují 
U příleţitosti přehlídky AMAVET (Asociace pro mládeţ, vědu a techniku) podepsali předsta-
vitelé významných lanškrounských firem - AVX Czech Republic s.r.o., Forez s.r.o., Fortell s.r.o., 
INA Lanškroun, s.r.o., KOMFI spol. s r.o. a SOMA spol. s r.o. Deklaraci podpory lanš-
krounského základního a středního školství v Lanškrouně. 
Tomuto významnému momentu byli přítomni náměstek ministryně školství J. Fidrmuc a senátor 
Petr Šilar. „Lanškrounští zaměstnavatelé jsou si vědomi toho, ţe kvalitně materiálně a personálně 
vybavené školy, které jsou úzce propojené s praxí, vychovávají dobře připravené budoucí 
zaměstnance pro místní firmy," vyjádřil se k podepsání Deklarace starosta města Radim Vetchý. 
 
Některé projekty překvapovaly vysokou odborností a propracovaností 
Hodnotitelská komise sloţená ze zkušených členů ze škol, firem a úřadů z obou okresů měla 
nelehkou roli. Projekty měly povětšinou slušnou odbornou úroveň a některé jsou dokonce jiţ 
testovány v praxi. 
• Pozornost budil upravený motocykl Jawa 50/23 EVO 2 patnáctiletého Lukáše Bergera  
z Litomyšle. Lukáš se s upravenými motorkami účastní festivalu jiţ po čtvrté. Tentokrát se 
pokusil zkonstruovat co nejlehčí motocykl Jawa 50 (váţí pouhých 52 kg), s nímţ se bude letos 
poprvé účastnit silničních okruhových závodů s nízkou hmotností. Za svůj projekt získal cenu 
společnosti SOMA a postup do krajského kola. 
• Svá zařízení - hlídač zatečení plastu a přístroj sledující vyuţití strojů - má moţnost testovat  
v praxi letošní maturant Oldřich Moravec z Gymnázia Lanškroun. Oba přístroje jsou zkušebně 
nainstalovány ve firmě, která se zabývá lisováním plastových dílů do automobilů. 
• Kristýna Bednářová ze ZŠ Dobrovského v Lanškrouně je na technických soutěţích jako ryba ve 
vodě. Před dvěma roky se díky výhře v krajském kole festivalu účastnila mezinárodní soutěţe 
Broadcom MASTERS v americkém Pittsburghu. Letos zaujala výukovým robotem OctoBOT, 
který dokáţe měřit čtyři fyzikální veličiny - teplotu, čas, délku a objem. 
• Hned dvě ocenění od firem a postup do krajského kola získaly čtyři projekty:  
- řešení komunikace mezi moduly balancujícícho vozítka dvanáctiletého Davida Pospíšila  
z    Gymnázia Lanškroun 
- projekt Poznejme Kodu Michala Maděry a Filipa Koláře ze Svitav 
- projekt RC auta Františka Langra ze SOŠ a SOU Lanškroun 
- projekt jak konstruovat levně a verzatilní roboty trojice Adam Vojtíšek, Lukáš Pavela a Jakub 
Moravec z Letohradského soukromého gymnázia 
• Cenu Městského muzea Lanškroun převzala paní učitelka Martina Krsková ze ZŠ Sv. Čecha  
v Chocni, jejíţ svěřenci připravili několik zajímavých projektů mapujících historii města, 
nechyběly ani vzpomínky pamětníků. 
• Letos se festivalu účastnili zástupci všech lanškrounských základních i středních škol.  
Do kategorie Junior bylo přihlášeno deset projektů (4x ZŠ Dobrovského, 4x Al. Jiráska, 1x ZŠ 
Smetanova a 1x Gymnázium) a do kategorie Středoškolák pět (2x Gymnázium, 3 x SOŠ a SOU). 
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• V závěru akce věnoval starosta Radim Vetchý předsedovi občanského sdruţení AMAVET  
ing. Stanislavu Medřickému, CSc. nově vydanou knihu „Vědci, vynálezci a podnikatelé  
v českých zemích“, která se mimo jiné zabývá i ţivotem a prací J. M. Marků. Do knihy přispěl 
dvěma příspěvky bývalý ředitel SOŠ a SOU v Lanškrouně Doc. Ing. Ladislav Maixner CSc. Při 
převzetí knihy pan Medřický odvětil: „Před dvěma hodinami mi ji pan docent Maixner ukazoval  
a já jsem si říkal: Tu bych chtěl mít! Děkuji.“ 

Text: Marie Hrynečková 
Ceny sponzorů získali: 
Cena firmy AVX 
Michal Maděra a Filip Kolář, ZŠ nám. Míru Svitavy, Poznejme Kodu 
František Langr, SOŠ a SOU Lanškroun, RC auto 
Jiří Diblík, Gymnázium Vysoké Mýto, Mobilní aplikace Presentlist 
Cena firmy FGL – svítidla 
František Pecháček, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, Stopy ţivočichů 
Zuzana Kubešová a Marie Gregorová, ZŠ Dobrovského Lanškroun, Krápníkové jeskyně 
Cena firmy KOMFI 
David Pospíšil, Gymnázium Lanškroun, Vyřešit komunikaci mezi moduly balanujícího vozítka 
Oldřich Moravec, Gymnázium Lanškroun, Hlídač zatečení plastifikátu u trysky vstřikovacího lisu 
Kateřina Macková, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, Svět bez jizev díky kyselině hyaluronové? 
Cena Městského muzea Lanškroun 
Hana Marková a Tereza Benešová, ZŠ Sv. Čecha Choceň, Pamětníci v akci 
Cena nadačního fondu MICRO:LA 
Jan Dvořák, Gymnázium Vysoké Mýto, (auto) DoDo 
Kristýna Bednářová, ZŠ Dobrovského Lanškroun, OctoBOT 
Michal Maděra a Filip Kolář, ZŠ nám. Míru Svitavy, Poznejme Kodu 
Jakub Šimek a Lukáš Wich, Gymnázium Vysoké Mýto, Souprava pro elektřinu 
David Pospíšil, Gymnázium Lanškroun, Vyřešit komunikaci mezi moduly balancujícího vozítka 
Oldřich Moravec, Gymnázium Lanškroun, Sledování vyuţití strojů s Andonem 
František Langr, SOŠ a SOU Lanškroun, RC auto 
Vojtěch Krejsa, Ondřej Pechanec a Vojtěch Dvořák, Gymnázium Vysoké Mýto, CNC machine 
Adam Vojtíšek, Lukáš Pavela a Jakub Moravec, Letrohradské soukromé gymnázium, Jak 
konstruovat levě a verzatilní roboty  
Cena firmy SOMA 
Lukáš Berger, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, Úprava motocyklu Jawa 50/23 EVO 2 
Matěj Makeš, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, Vlastnosti luminiscence a faktory ovlivňující její 
intenzitu a časový průběh 
Lenka Součková, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, Protikorozní ochrana hořčíkových slitin 
Cena starosty 
Adam Sekáč, ZŠ Kostelní Moravská Třebová, Cukr jako palivo do raketových motorů 
Cena místostarosty 
Jindřich Lněnička, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, Kvanová provázanost 
  
Z lanškrounských projektů do krajského kola postoupily: 
Kategorie Junior 
David Pospíšil, Gymnázium Lanškroun, Vyřešit komunikaci mezi moduly balanujícího vozítka  
Patrik Jureček a Matěj Skalický, ZŠ Dobrovského Lanškroun, Automatizace ve stavebnictví 
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Kristýna Bednářová, ZŠ Dobrovského Lanškroun, OctoBOT 
Monika Buryšková a Michaela Šilarová, ZŠ nám. A. Jiráska, Není hnojivo jako hnojivo 
Zuzana Kubešová a Marie Gregorová, ZŠ Dobrovského Lanškroun, Krápníkové jeskyně 
Anna Janouchová a Barbora Hájková, ZŠ nám. A. Jiráska, Kaţdý se učí jinak 
  
Kategorie Středoškolák 
Oldřich Moravec, Gymnázium Lanškroun, Hlídač zatečení plastifikátu u trysky vstřikovacího lisu 
Oldřich Moravec, Gymnázium Lanškroun, Sledování vyuţití strojů s Andonem 
Jakub Langr, SOŠ a SOU Lanškroun, Solární nabíječka s baterií 
František Langr, SOŠ a SOU Lanškroun, RC auto 
David Toman, SOŠ a SOU Lanškroun, Digitální stopky s laserovou závorou 
              převzato z: www.lanskrounsko.cz 
 
 
MMaatteemmaattiicckkáá  ssoouuttěěţţ  
Dne 14. 3. 2017 se uskutečnilo okresní kolo v matematické soutěţi v Ústí nad Orlicí. Soutěţe se 
zúčastnili 3 ţáci z naší školy – Jan Karlík, Filip Šponar a Eliška Motlová. Všichni  tři se úspěšně 
pustili do svých úloh. Výsledky  soutěţe se ţáci hned dozvěděli. Nejlépe dopadl Filip Šponar, 
který skončil na krásném 7. místě ve své kategorii.  
Dne 31. 3 2017 se konalo celostátní kolo v matematické soutěţi, které proběhlo v několika 
městech. Naši ţáci se účastnili soutěţe v Litomyšli ve stejném sloţení – Jan Karlík, Filip Šponar  
a Eliška Motlová. Výsledky budou známa později. 
Všem účastníkům soutěţe děkuji za účast a za předvedené výkony. Věřím, ţe v dalších letech se 
najde více ţáků, kteří budou reprezentovat naší školu.              

 
 

Hodnocení celostátního kola matematické soutěţe 
Celostátního kola matematické soutěţe, které se konalo pro naše ţáky v Litomyšli na Střední 
pedagogické škole dne 31. 3. 2017, se účastnili 3 ţáci. Jmenovitě to byli: 
Filip Šponar ze třídy 1.KAa 
Jan Karlík ze třídy 1.NS 
Eliška Motlová ze třídy 3.KN 
Tito ţáci byli rozděleni do jednotlivých kategorií podle ročníků, chlapci v kategorii U 1, Eliška 
v kategorii U 3. Všichni se snaţili zvládnout ne vţdy jednoduché příklady. 
Největším úspěchem je umístění  Filipa Šponara, který skončil na 5. místě z 90 účastníků dané 
kategorie. 
Všem účastníkům děkuji za účast a reprezentaci školy v soutěţi a přeji jim hodně úspěchů 
v dalším studiu i  v ţivotě. 
                 Mgr. Jiřina Vaňková 
 
 
 
 
 
 



8�Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

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

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

82 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

 
SSoouuttěěţţ  ooddbboorrnnýýcchh  ddoovveeddnnoossttíí  oobboorruu  nnáássttrroojjaařř  ––  LLeettoohhrraadd  
Jako tradičně kaţdý rok i letos se pořádala soutěţ odborných znalostí a dovedností mezi středními 
školami, která je určena pro ţáky 3. ročníků tříletého u oboru nástrojař. Soutěţ tohoto typu slouţí 
ke konfrontaci výsledků pedagogické a odborné činnosti jednotlivých škol. Zahrnuje i neoficiální 
setkání vyučujících (vedoucích druţstev) nad problémy s výukou, navázání přátelských vztahů 
mezi učiteli odborného výcviku, ale hlavně ke konzultaci výsledků odborné činnosti na jed-
notlivých školách. Soutěţ se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Je organizována ve 
třech kolech. První dvě kola soutěţe probíhají na jednotlivých školách. Třetí kolo soutěţe je 
organizováno centrálně, pokaţdé na jiné škole. Letošní regionální kolo soutěţe proběhlo 
v termínu 21. 3. aţ 22. 3. 2017 v prostorech PSŠ Letohrad. Soutěţe se zúčastnilo celkem 18 ţáků 
z 9 středních škol regionu Pardubic, Hradce Králové a Vysočina.  
 

Teoretickou částí soutěţe byl písemný test za-
měřený především na základní znalosti techno-
logie, technického kreslení, aplikované matematiky 
ve strojírenství. Celková bodová dotace testu byla 
100 bodů.  
 
Výrobkem praktické části byla zakládací šablona, 
kde soutěţící předvedli dovednosti především 
v přesnosti výroby, povrchové úpravě a sestavě 
celku. Bylo moţno dosáhnout maximálně 200 bodů. 
 

Předsedou hodnotící komise byl Milan Lédl ze SOŠ a SOU z Lanškrouna,  dalšími členy komise 
byli pedagogové – vedoucí  jednotlivých druţstev. Technické zabezpečení celé soutěţe měl na 
starost Ing. Josef Vencl z pořádající školy. Soutěţ proběhla z hlediska materiálního, technického  
a organizačního zabezpečení dle propozic.  
Naše druţstvo ve sloţení Martin Bílý a Tomáš Mazal obsadilo pěkné šesté místo v konkurenci 
devíti druţstev. 
Velmi dobrou úroveň měla i doprovodná akce, prezentace firmy Autoneum patřící mezi světové 
lídry v akustických a tepelných řešeních pro automobilový průmysl. Sídlo firmy je ve švýcarském 
Winterthuru. Společnost vyvíjí a vyrábí komponenty, komplexní moduly a systémy pro interiér 
vozu a motorovou část,  protitepelné štíty a obloţení spodku vozidel.  
Pro kaţdého účastníka byly dva dny strávené v PSŠ Letohrad cennou zkušeností s rozšířením 
odborných vědomostí a poznatků.  
                       Bc. Milan Lédl  
 
Soutěţ SMC  
Dne 30. března se ve firmě SMC Vyškov uskutečnila mezinárodní soutěţ pro studenty středních 
odborných škol pod názvem O stříbrný píst SMC 2017. Soutěţní druţstvo naší školy mělo 
sloţitější přípravu, ve výuce totiţ pouţíváme prvky pneumatiky, elektropneumatiky a simulační 
software, coţ bylo předmětem soutěţe, od jiné firmy. I přes tento handicap se druţstvo ţáků 
třetího ročníku oboru Mechatronik ve sloţení Daniel Bořek, Lukáš Dostál a Adam Uher umístilo 
na pátém místě z dvanácti účastníků. Blahopřejeme!! 

                      Bc. Jindřich Král 
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Harmonie Brno  
Dne 28. 3. 2017 se konalo Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček v Brně - 
Harmonie 2017. Soutěţ se konala na Střední škole Brno Charbulova.         
 
Ţáci oboru Kadeřník soutěţili v pánské kate-
gorii na téma Elegantní pánský účes Pom-
padour, v dámské kategorii na ţivých mo-
delech a na cvičných hlavách na téma 
Historický účes v moderním pojetí inspi-
rovaný dobou Císařovny Sissi. 
 
V oboru Kosmetické sluţby změřili ţáci své 
síly v kategorii dekorativní líčení na téma 
Rapsodie v modrém.  Soutěţe se zúčastnila  
i Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Lanškroun. Ţákyně naší školy – 
kadeřnice  2. ročníku Markéta Dudychová se  
úkolu zhostila velmi dobře. Během 1 hodiny 
musela provést dámský účes. Vybojovala si 
krásné 3. místo. Poděkování za účast v soutěţi a reprezentaci školy také patří ţákyním -  kadeřnici 
2. ročníku Kristýně Rybkové, kosmetičkám 2. ročníku Nele Navrátilové a Tereze Beranové.  
Všechny  dívky, které reprezentovaly Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště 
Lanškroun, si dovezly mnoho poznatků a nových zkušeností, které budou pro jejich budoucí 
povolání velikým přínosem.     
                                 Mgr. Eva Švecová 
 
 
Mladý talent školy a soutěţ Color Zoom Challenge 2017  

Soutěţ Color Zoom Challenge 2017 je jednou 
z největších soutěţí v kadeřnickém světě. Po národ-
ním a mezinárodním výběru se kreativní elita setká 
na jednom místě, aby znovu vytvořila vítězné účesy 
naţivo.  Soutěţit se můţe ve třech kategoriích.  Kate-
gorie Global Creative Colorist je určena pro kadeř-
níky, kteří mají více neţ 5 let odbornou praxi. Druhá 
kategorie je Global New Talent Colorist je určena 
kadeřníkům, kteří mají méně neţ 5 let odborné praxe. 
A třetí kategorie je Global Partner Colorist. Tato 
kategorie je určena všem kadeřníkům, kteří jiţ 
v minulosti spolupracovali s firmou Goldwell jako 
externí školitelé, technologové nebo hostující aktéři. 
 
Patnáct nejlepších fotografií bylo zasláno do Ně-
mecka, kde proběhne další hodnocení a následný 
výběr třech nejlepších fotografií z kaţdé kategorie. 
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Na konečné výsledky se budeme těšit na konci července. Kaţdá země vyhlásí tři národní vítěze za 
kaţdou kategorii. Všechny modely jsou hodnoceny na základě zaslané fotografie. Zlatí vítězové 
budou pozvání na mezinárodní kolo soutěţe naţivo na Global Zoom Event 2017 do slunné 
Barcelony. 
  
Letošní téma soutěţe Color Zoom Challenge 2017 je téma  IN.FLUX, ten je charakteristický 
nejen zářivými iridiscentními barvami, ale také  trojúhelníkovými ofinami či hladkými vlasy bez 
výrazného objemu. Barvení muselo být provedeno pouze produkty Goldwell např. Topchic, 
Colorance, Elumen, Nectaya. Ve všech kategoriích lze vlasy zesvětlovat. Na mezinárodní soutěţi 
musí soutěţící naţivo nabarvit, ostříhat a upravit modelku stejně jako na soutěţní fotografii. 
Porota posuzuje kreativitu, originalitu a správnost pojetí trendu (max. 40 bodů). Dalších 40 bodů 
bylo věnováno správnému a inovativnímu pouţití barvy, vyváţenost textury, barvy a finální 
styling. Zbývajících 20 bodů pak mohl soutěţící získat za celkový vzhled modelky, líčení  
a správnou volbu outfitu, profesionalitu a estetickou stránku fotografie. 
 
Do soutěţe zaslala Markéta Dudychová ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
Lanškroun fotografii na dané téma. Mezi profesionální kadeřníky být zařazena nemohla, i kdyţ 
její fotografie byla kladně ohodnocena. Budeme doufat, ţe se v budoucnu Markéta prosadí v takto 
prestiţních soutěţích. Věříme, ţe se zúčastní i v nastávajících letech a uvidíme, co nám tento 
mladý talent ještě ukáţe. 

            Bc. Petra Vaňousová 
 
 
 
 
 
KKuullttuurrnníí  aakkccee  
 
 Zajímavá podívaná na Palmovce  
Zájemci z řad ţáků maturitních i učebních oborů podnikli v úterý 13. 6. 2017 cestu do Prahy, aby 
zhlédli divadelní představení Moliérovy hry Don Juan. Navštívili jsme zajímavou budovu, 
navenek moderní, uvnitř secesní, a pobavili jsme se netradičním zpracováním komedie z 18. 
století. 
Hra rozkrývá charakter zhýralého člověka, který je spalován milostnou vášní, jde o variaci 
faustovského mýtu. Mile nás překvapily výborné dialogy, nádherně ztvárněné scény ze ţivota 
hlavního hrdiny. Nadchlo i zajímavé reţisérské pojetí: promítací plátno, současné rekvizity, písně 
Jana Nedvěda… Ţákyně si s nadšením povšimly i vzhledu mladých herců. Viděli jsme herce 
Ondřeje Veselého a Radka Valentu (Jindřich ze známé pohádky Princezna ze mlejna). 
 
Odpoledne téhoţ dne se všichni prošli centrem Prahy, uskutečnili nezbytné nákupy. A pak vesele 
vlakem domů.                      

               Mgr. Gabriela Kubištová a Mgr. Dana Minářová 
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ŠŠkkoolleenníí,,  ppřřeeddnnáášškkyy  
 
KKuurrzz  pprrooddlluuţţoovváánníí  řřaass  
Dne 3. 10. 2016 proběhl kurz Prodluţování řas metodou řasa na řasu. Kurzu se zúčastnilo 25 
ţákyň oboru kosmetické sluţby a kadeřník. Školila firma Diamond Beauty pod vedením manţelů 
Hořákových. Tuto sluţbu nabízí kosmetický salon klientkám, který se nachází na ulici Lidická 
199. Těšíme se na návštěvu! 

        Mgr. Eva Švecová 
 
KKuurrzz  ggeelloovvéé  nneehhttyy  
Ve dnech 6. 12. a 21. 12. 2016 proběhl na naší škole kurz nehtové modeláţe – gelové nehty. 
V tomto kurzu se ţákyně naučily nehtovou modeláţ a doplnění metodou gel. Celý kurz byl 
zaměřen na praktickou část. Pomohl ţákyním nahlédnout do problematiky zpevňování nehtů 
a nehtové modeláţe. Získaly cenné informace a ucelený přehled o moţnostech pouţití různých 
materiálů a postupů a jejich konkrétní vyuţití v praxi. Po ukončení kurzu získaly ţákyně Certi-
fikát o absolvování kurzu nehtové modeláţe. Kurzu se zúčastnily ţákyně jak oboru Kosmetické 
sluţby, tak i oboru Kadeřnice.  Lektorkou kurzu byla paní Oksana Burešová z firmy NailService, 
která sídlí v Lanškrouně. 

Mgr. Eva Švecová                 
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ŠŠkkoolleenníí  ffiirrmmyy  FFrraammeessii    
Dne 10. 10. 2016 se ţáci 1. a 3. ročníku oboru Kadeřník zúčastnili školení od kadeřnické firmy 
„Framesi“ v Ústí nad Orlicí. Pod názvem: „Trendy podzim - zima 2016“. 
Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme dostali pozvání od kadeřnické firmy Framesi  na školení,  
i kdyţ s touto firmou nepracujeme na odborném výcviku. 
Letošní kolekce měla název „COUNTRY CLASS“ a „FANTACHIC“. Celé školení se neslo  
v tomto duchu. Nejprve jsme byli seznámeni s tím, co tyto názvy vyjadřují a co představují jak  
v oblasti architektury, odívání, malířství, líčení, tak v účesové tvorbě. 

 
Styl COUNTRY CLAS  - únik z města, strávit svůj čas na venkově se stává nedílnou součástí 
ţivotního stylu a současně i novým druhem luxusu. Nositelka country clas je ţádoucí a velmi 
ţenská. Vybírá si vkusné outfity, jejichţ venkovský styl zůstává šik navţdy. Kůţe, kašmír, tvíd  
a hydrotermicky upravené dřevo, tartan a hedvábí. Nechybí ani vesta, kravata a klučičí kalhoty. 
Vlněné čepice a koţichy, hedvábné halenky s pleteným svetrem cable-knit, šátek kolem krku. 
Střídání lehkých a těţších kousků oblečení, přenášení tradice do současnosti. Doplňky pohodlné  
i trochu sportovní, materiál kůţe a vlna. Klobouky se širokou krempou a čepice patří k základu 
kaţdého outfitu. 
Barva vlasů – přirozené tóny blond, kaštanové či měděné. Krátké účesy mají hladké, měkké 
objemy, zatímco pro dlouhé účesy je typická plnost a zachování vlasů v přirozeném pohybu. 
Zakulacený objem a břitvou vytvořená ofina. 
 
Styl FANTACHIC znamená procházku časoprostorem a hledání nových dimenzí. Jedná se 
báječný svět, který umí být odváţně sexy. Ţeny a muţi v oděvech ostrých a čistých linií, z kovově 
lesklých látek, v neutrálních barvách. Ţeny a muţi se mění v super hrdiny, nedílnou součástí 
kaţdého dne musí být velká dávka fantazie. Boty a tašky jsou vyrobené z plexiskla a kůţe. 
Nejvhodnější barvy trendu jsou odstíny zlaté a barvy kovu.  
Dlouhé geometrické ofiny dominují účesům. Návrhy odhalují charakter trendu díky přesným 
technikám střihů a preciznímu stylingu, růţovo-zlatým tónům a zářivému lesku. Krátké účesy 
působí výrazně, zatímco dlouhé se přiklání k něţnosti. Barvy převaţují studené, vibrujícím 
měsíčním světlem.  

 
Kadeřníci představili modelky a provedli jejich změnu. Ostříhali šest modelek, které měly 
dopředu nabarvené vlasy. Při konečné úpravě, pouţívali přípravky od firmy Framesi. Předvedli  
i několik nových přípravků, které uvádí firma na trh. 
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 
 
 

ŠŠkkoolleenníí    ţţáákkůů  oodd  ffiirrmmyy  GGoollddwweellll    
Značka Goldwell je na celosvětovém trhu více jak 50 let a je tedy v popředí mezi profesionální 
kosmetikou. Díky vzájemné spolupráci nám firma Goldwell umoţnila kompletní přeškolení ţáků 
na své produkty. 
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 Dne 16. 1. 2017 proběhla první část školení ţáků druhého ročníku oboru kadeřnice od firmy 
Goldwell. Školení bylo rozděleno na tři fáze s dalším pokračováním. Školení vedla technoloţka 
Petra, která dokázala děvčata svými dovednostmi a vědomostmi velmi upoutat. 
První fáze školení byla zaměřena na barvící systém, kde byl děvčatům podrobně vysvětlen 
barevný kruh a zákon barev, dále práce s barvami TopChic, Elumen a Coloranc. Školitelka 
pracovala na cvičných hlavách, kde děvčatům ukazovala novou barvící techniku IN FLUX, kde se 
jednotlivé barvy vzájemně prolínají a vznikají iridiscentní odstíny. Dále si mohla děvčata sama 
vyzkoušet práci s aplikační lahvičkou při nanášení přelivu Coloranc. Na závěr školitelka 
předvedla kreativní střih a zapojila také děvčata přímo do tvorby. Kaţdá si mohla na cvičné hlavě 
vyzkoušet pod odborným dohledem jednotlivé prořeďovací techniky. 
Druhá fáze školení, která probíhala dne 13. 2. 2017, byla zaměřena na zesvětlování  
a odbarvování. Ţákyním byly předvedeny jak klasické melírovací techniky, které běţně pouţívají, 
tak i nové způsoby melírování např. diagonální oddělování pěšinek nebo natupírování pramene, 
dále se seznámily s přípravky, které se vyuţívají při zesvětlování jako je Silk lift, Oxycur Platin, 
New Blond. 
 
Třetí,  závěrečné školení, které proběhlo dne13. 3. 2017, bylo závěrečné shrnutí a bylo zaměřeno 
více na teoretické znalosti a produktové řady Dualsenses, Kerasilk. Děvčata měla připraveny 
pracovní listy, kde musela doplňovat např.: koncentrace lotionů, o kolik stupňů proběhne 
zesvětlení, dále musela vymyslet své melírovací techniky a podrobně je rozepsat a rozkreslit do 
předtištěných modelů hlav. 
Všechny tři fáze školení probíhaly v příjemné atmosféře, děvčata se dozvěděla spousty 
zajímavých informací, které jistě pouţijí v další profesní práci. Na závěr si děvčata připravila 
malé překvapení v podobě květin, které paní školitelku velice dojaly.  

                    učitelky OV oboru kadeřník 
 

KKuurrzz  pprrooddlluuţţoovváánníí  vvllaassůů  
Dne 20. 2. 2017 se na odborném výcviku konal kurz na prodluţování vlasů metodou Keratin. 
Kurz si ţáci platí sami a není povinný. Je na kaţdém, jestli si tento kurz udělá a posune se dál ve 
svém vzdělávání. Kurzem provádí Lenka Diamond Hořáková a po absolvování kurzu kaţdý 
účastník obdrţel certifikát školícího centra Diamond beaty vystavený pod záštitou AKCZ-
Asociace kadeřníků České republiky. 
 
Na začátku kurzu probíhala nejdříve takzvaná komunikace se zákazníkem – výběr druhu vlasů, 
délky vlasů, barvy a kde získat první zákaznice. Pro výběr vlasů se ţákyně musely naučit test 
kvality vlasů, seznámily se s nástroji na prodluţování vlasů, jak poznat kvalitní keratin, jak si 
udělat své prameny k prodluţování. Nejprve vše proběhlo teoreticky a později prakticky na 
modelech, které si ţáci přivedli. Kaţdý si odnášel nové poznatky a dovednosti v technice 
prodluţování vlasů a je na kaţdém, jak se bude dále rozvíjet v tomto oboru kadeřnické činnosti.  

 
       Mgr. Záplatová Markéta 
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BBeesseeddaa  ss  PPoolliicciiíí  ČČRR  
Dne 8. března 2017 se konala pro studenty tříd 4.ME a 4.KM beseda s policií. Hlavní slovo měla 
paní Vilímková – tisková mluvčí z Ústí nad Orlicí. Náplní této besedy bylo seznámení s prací 
policie a nábor nových zaměstnanců. Ţáci získali informace o podmínkách přijetí k policii 
(fyzická zdatnost, psychologické testy, počáteční studium) i o platovém ohodnocení. Na konci 
besedy někteří ţáci  kladli různé dotazy, které je zajímaly. 
Doporučuji, aby tato beseda proběhla dříve, spíše pro ţáky 3. ročníků, protoţe řada ţáků   
4. ročníků jiţ v tuto dobu má vybranou další školu nebo zajištěnou práci. 
 

             Mgr. Jiřina Vaňková 
 

 
ŠŠkkoolleenníí  ffiirrmmyy  FFrraammeessii  ––  ttrreennddyy  jjaarroo,,  llééttoo  22001177  
Dne 20. 3. 2017 se ţáci 1. a 2. ročníku oboru Kadeřník zúčastnili školení od kadeřnické firmy 
„Framesi“ v Ústí nad Orlicí. Pod názvem: „Trendy jaro – léto 2017“. 
Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme dostali pozvání od kadeřnické firmy Framesi na školení, 
 i kdyţ s touto firmou nepracujeme na odborném výcviku. 
 
Letošní kolekce měla název „Stripe Tease a Sporty Couture“.  Nejprve jsme byli seznámeni  
s tím, co tyto názvy vyjadřují a co představují jak v oblasti architektury, odívání, malířství, líčení, 
tak v účesové tvorbě. 
Styl STRIPE TEASE  - je trend osobní image na míru, perfektní v kaţdém detailu. Objem, 
obvody střihů a zářivost barev. Na módních molech slaví triumf pruhy a velké vzory. Vertikální, 
horizontální, šikmé pruhy. A vlasová móda? Tuto kolekci charakterizují tři základní prvky: 
OFINA, ENERGIE BAREV A NEPRAVIDELNÉ OBVODY. Je důleţitý styling, který pouka-
zuje na detaily střihu, zdůrazňuje lesk a intenzitu barvy vlasů. Módní vlasové barvy: zelená, ţlutá, 
růţová, tmavě modrá a purpurová. Např. ZÁŘIVÁ: ţlutá rozzáří kaštanově hnědou, JEMNÁ: 
perfektní harmonie mezi měděnou červenou a růţovou, OKOUZLUJÍCÍ: černá a oceánově modrá 
pro chromatické efekty. 
 
Styl SPORTY COUTURE – tento trend je určený zejména pro aktivní ţeny a muţe. Klíčovým 
prvkem módy je propojení látek, světla a ultramoderních materiálů jako je větru odolný nylon, 3D 
textilie nebo neopren. Propojení stylů: ryze sportovní kousky – svetry s kapucí, boxerské či 
basketbalové kraťasy se mísí s klasickými prvky. Tento styl si oblíbí moderní ţeny, které mají 
neustále co dělat a spěchají od rána do večera. Kolekce inspirovaná sportem je zaloţená na 
praktičnosti. Střih vlasů je vhodný pro kaţdou tvář, vzdušné objemy a teplé tóny ozvláštněné 
dotekem neobvyklých barev. Kaţdý účes je výsledkem velké kreativity a lásky k barvě. Aktivitu  
a dynamičnost ţeny reprezentuje krátký střih s plným objemem ve vrchní části hlavy a měkkými 
pramínky kolem obličeje.  
 
Kadeřníci představili modelky a provedli jejich změnu. Při konečné úpravě, pouţívali přípravky 
od firmy Framesi. Při této příleţitosti nám představili  FRAMCOLOR BOLD – novinka ve světě 
trendů a vlasových barev. Pestré barvy a inovativní technologie HCDP = vysoká koncen-
trace přímých pigmentů poslední generace, zaručuje dlouhotrvající barvu. - modrá, ţlutá, růţová 
atd. celkem 15 odstínů. 
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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 a nebo na facebooku framesi. 

         
Mgr. Markéta Záplatová 

  
 

ŠŠkkoolleenníí  PPhhyyrriiss  
Jaro je definitivně tady! Ţákyně 2. ročníku 
oboru Kosmetické sluţby se zúčastnily 27. 
března 2017 školení od německé kosmetické 
značky Phyris. Školení bylo zaměřeno na 
hydrataci pleti a chemický peeling, které jsou 
pro jarní období velmi aktuální. Jedná se  
o produkty, které obsahují ovocné kyseliny 
takzvané AHA. Ty redukují vrásky, odstra-
ňují pigmentové skvrny a akné. 
Školení mělo velký úspěch u ţákyň, jelikoţ se 
jednalo o okamţité zjemnění a vypnutí pleti. 
 

Mgr. Eva Švecová 
 

 
BBaarreevvnnáá  ttyyppoollooggiiee  
Dne 31. března 2017 se konala na odborném výcviku oboru Kadeřnic, přednáška na téma barevná 
typologie. S problematikou barevné typologie nás přijela seznámit paní Bohdana Kobrová – 
stylová poradkyně. 
 
Přednáška byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly představeny 
jednotlivé barevné typy -  jaro, léto, podzim, zima. Děvčata byla seznámena se zákonitostmi, jak 
jednotlivé barevné typy od sebe poznat podle barvy pleti, pih, barva očí aj.., jaké barvy by měl 
kaţdý barevný typ nosit a kterých 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 děvčata musela určit, zda je modelka teplý či 
studený typ, a poté se přikládaly jednotlivé barevné šátky, charakteristické pro jednotlivé barevné 
typy. Ţákyně mohly sledovat změnu barvy obličeje, rtů, očí aj. Paní Kobrová byla velmi příjemná 
a na časté dotazy pohotově odpovídala. Na závěr děvčata obdrţela barevné kartičky, aby věděly, 
jaké barvy jim sluší.  
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. 
                   učitelky OV 
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SSeemmiinnáářř  ččeesskkéé  ssppoolleeččnnoossttii  SSaalltteekk  
Začátkem měsíce dubna 2017 proběhl na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti 
v Lanškrouně odborný seminář české elektrotechnické společnosti SALTEK s.r.o. Výrobky 
SALTEK zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím, a tím přinášejí 
bezpečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, telekomunikacích, 
datových centrech, kancelářských budovách i v běţných domácnostech. 
 
Seminář byl učen pro ţáky třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru 26-41-L/01  Mechanik 
elektrotechnik a dále pro ţáky třetího ročníku učebního oboru 26-52-H/01   Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje.  
První část byla věnována výrobnímu programu společnosti. Ţáci se seznámili s komplexním 
sortimentem svodičů pro průmysl, budovy, fotovoltaické systémy, antény a vysílače. Seznámení 
s produkty bylo nejen formou počítačové prezentace, ale také formou přímé ukázky těchto 
komponentů. 
Druhá část byla specializována na správný výběr komponentů pro různé druhy rozvaděčů. Také 
bylo zmiňováno správné umístění rozvaděčů v budovách. 
Třetí část se zaměřila na nejčastější chyby při zapojování svodičů přepětí. Na snímcích byly 
zachyceny škody, které způsobil nesprávný výběr osazených komponentů, nebo nesprávné 
zapojení jednotlivých svodičů. 
 
Školení bylo velice dobře strukturované a plné informací. Ţáci si rozšířili obzor, jak je důleţité 
pouţívat svodiče přepětí. Velice uţitečná byla i část se zaměřením na chyby při zapojování.  
Seminář splnil očekávání, ţáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací, které mohou 
prakticky vyuţít. 

       Mgr. Hynek Otava 
 
 
PPřřeeddnnáášškkaa  zz  úúřřaadduu  pprrááccee  
Kaţdoroční přednáška pro ţáky třetích, letos končících ročníků, se letos uskutečnila 18. dubna. 
Pracovnice Úřadu práce z Ústí nad Orlicí nás nejdříve seznámily s všeobecným posláním jejich 
organizace a informovaly o zaměstnanosti na našem okrese. Další část byla věnována těm 
absolventům, kteří se budou ucházet o některou pracovní pozici. Ve videoukázkách jsme shlédli  
4 moţné varianty vstupního pohovoru. Z časových důvodů bohuţel jiţ nedošlo na následnou 
diskuzi, tento úkol na naše ţáky čeká v hodinách Ekonomiky. Jedna ţákyně ještě vyuţila 
moţnosti přímé konzultace a zajímala se o poskytované dotace na zřízení nového pracovního 
místa pro absolventy.  
A na závěr jedna informace pro ty, kteří snad nedávali pozor – ţáky naší školy jste jen do 30. 
června, stát ale zdravotní  a sociální pojištění za vás platí i celé prázdniny. Pokud ale nejdete dále 
studovat a neseţenete zaměstnání, první týden v září se musíte nahlásit na úřadu práce.   
 

      Mgr. Martina Fidlerová 
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SSeemmiinnáářř  ffiirrmmyy  PPhhyyttoommeerr  
Koncem měsíce dubna 2017 proběhlo 
školení od francouzské kosmetické znač-
ky Phytomer na Střední odborné škole  
a Středním odborném učilišti v Lanškrou-
ně. Školení bylo zaměřeno pro vychá-
zející ţákyně 4. ročníku oboru Kos-
metické sluţby. Jednalo se o ošetření 
aknózní pleti a masáţe nohou.  
 
První část byla věnována čistící a zmat-
ňující obličejové péči, která je proka-
zatelně účinná v boji proti akné a za-
nechává pleť viditelně zdravější, svěţí  
a čistější. Dívky pracovaly na sobě ve 
dvojicích a mohly si tak vyzkoušet 
všechny produkty a metodu ošetření pleti.  
Druhá část byla zaměřena na ošetření 
nohou, kdy se nejprve děvčata naučila 
masáţ nohou, Pak aplikovala samo-
zahřívací mořské bahno (zábal na nohy) 
s detoxikačními a energizujícími vlast-
nostmi.  
Školení bylo nabyté informacemi a velice 
dobře strukturované. Ţákyně si rozšířily 
obzory, jak ošetřovat akné. Velice uţitečná byla i část se zaměřením na masáţ a zábal nohou. 
Školení splnilo očekávání, ţákyně se dozvěděly mnoho nových a zajímavých informací které 
prakticky vyuţijí.  

 
Mgr. Eva Švecová 

 
WWoorrkksshhoopp  MMaarryyKKaayy  
První ročník oboru Kosmetička se zúčastnil dne 26. dubna 2017 workshopu americké kosmetické 
značky MaryKay. Workshop proběhl na odborném výcviku na ulici Lidická. Ţákyně byly 
seznámeny nejen se základy líčení, přípravky MaryKay, ale také s problematikou pleti. Školitelka 
paní Hanzalová umoţnila ţákyním vyzkoušet si všechny produkty a vysvětlila způsoby pouţití. 
Dívky si na sobě ve dvojicích vyzkoušely denní líčení. Byla jim vysvětlena barevná typologie  
a aplikace jednotlivých produktů.  

Mgr. Eva Švecová 
 

 
MMůůţţeešš  ssee  rroozzhhooddnnoouutt  
Dne 31. května 2017 se ţáci prvních ročníků zúčastnili přednášky, která byla zaměřená na 
nebezpečí nákazy způsobené virem HPV (lidský papilomavirus, který napadá buňky lidské  
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pokoţky a sliznic a je příčinou vzniku nádorů.) Během dvou vyučovacích hodin byli studenti 
seznámeni s obecnými informacemi o HPV, způsobech přenosu a typech rakoviny, kterou HPV 
způsobuje. Dozvěděli se o moţnostech prevence, preventivních prohlídek a vyšetření zaměřených 
na detekci HPV a v neposlední řadě také o moţnostech a účinnosti vakcinace.  
 
           Mgr. Minářová Dana 
 
 
SSeemmiinnáářř  ffiirrmmyy  PPhhyyttoommeerr  
Poslední měsíc před začátkem letních prázdnin se kosmetičky druhého ročníku zúčastnily školení 
od luxusní francouzké kosmetické značky Phytomer. První část školení byla zaměřena na masáţ 
nohou a aplikaci samozahřívacího bahna. Druhá část se specializovala na obličejové hydratační 
ošetření HYDRA BLUE, které je vhodné právě pro nadcházející letní období.  
 
Ošetření zajistí účinnou hydrataci, výrazně rozzáří a vyplní pokoţku. Kombinuje výrobky  
s příjemnými texturami a velmi uvolňující masáţí, čímţ hydratuje a zklidňuje pleť, která 
okamţitě ukáţe svou při-
rozenou svěţest. Ošetření 
je vhodné pro všechny typy 
pleti. 
Postup ošetření: 
Ponoření do moře, odstra-
nění make-upu a exfoliace 
enzymatickým peelingem, 
čištění pleti a detoxikace, 
vyţivující masáţ obličeje, 
nanesení hydratační masky 
a séra, aplikace krémů. 
 
Ţákyně byly velmi nadšené 
ze školení, které je velkým 
přínosem k jejich budoucí 
profesi.  
Na školení obdrţely certi-
fikáty a vzorečky této kos-
metiky. 

                 Mgr. Eva Švecová 
 
 
 
 
 
Schopný tvoří, neschopný poučuje.                                                                              G. B. Shaw 
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EExxkkuurrzzee  
 
NNáávvššttěěvvaa  ZZáámmeeččkkuu  uu  RRuuddoollttiicc  
Kaţdý rok seznamujeme první ročníky s okolím našeho města. Mezi zajímavé budovy ke 
zhlédnutí samozřejmě patří i Zámeček u Rudoltic.  
 

Letos se nám vydařil i naplánovaný termín. To odpoledne bylo jako 
vymalované a za hřejivých paprsků sluníčka jsme došli aţ na 
zámeček. Zde nás jiţ očekávala paní kastelánka, která nás provedla 
prostorami zámečku. Vystoupali jsme nahoru do věţe, odkud byl 
krásný výhled nejen na Lanškroun, ale i na panoramata hor. Prohlédli 
jsme si sbírku knoflíků, výrobky z knoflíků a seznámili se s pohnutou 
historií zámečku. Nakonec jsme sestoupili do sklepení, která jsou 
velmi rozsáhlá a nacházejí se i pod celým původním shořelým 
zámečkem. Podle místních pamětníků vedly chodby ze zámečku aţ 
do Lanškrouna k zámku na Jiráskově náměstí. V tajuplném sklepení 
jsme hodili korálky zámeckým skřítkům, ti prý podle paní kastelánky 
splní tajná přání. A taková tajná přání máme všichni, tak budeme 

doufat, ţe se nám vyplní. Po malém občerstvení v zámecké kavárně jsme se vrátili do domova 
mládeţe s pocitem pěkně stráveného podzimního odpoledne. 
 
Moc děkujeme paní kastelánce paní Šerkopové za prohlídku a poutavý výklad o historii zámečku. 
        Bc. Jirka Drábková 
 
EExxkkuurrzzee  ddoo  ffiirrmmyy  IINNAA  vv  LLaannšškkrroouunněě  
V měsíci říjnu 2016 firma INA Lanškroun, která je součástí koncernu Schaeffler, připravila 
odbornou exkurzi pro ţáky prvních ročníků SOŠ a SOU Lanškroun, oborů nástrojař a mechanik 
elektrotechnik.  
Ve firmě nás přijali zástupci firmy, kteří provedli ţáky po moderně vybavených výrobních 
provozech. Součástí firmy je např. nástrojárna, vstřikovna plastů. Na základě nových poznatků se 
výrobní program ve firmě stále rozvíjí.  Ţáci si mohli prohlédnout nejmodernější technologie, 
které firma pouţívá pro svou výrobu. Ţáci byli seznámeni s moţností stipendijního programu od 
firmy INA a moţností budoucího uplatnění ve firmě. 
Děkujeme všem zaměstnancům firmy INA Lanškroun, kteří se nás ujali a exkurzi pro nás 
připravili. 
          Vlastimil Jureček 
 
EExxkkuurrzzee  ddoo  ffiirrmmyy  PPoohhnneerr  vv  CChhrruuddiimmii  
Dne 13. 12. 2016 se ţáci 1. ročníků oboru Kadeřník zúčastnili exkurze do kadeřnického 
velkoobchodu v Chrudimi u pana Pohnera. Pan Pohner nám exkurzi umoţňuje kaţdý rok před 
Vánoci, převáţně pro první ročníky. Naše spolupráce s panem Pohnerem  trvá uţ léta a věříme, ţe 
tomu tak bude nadále. 
Po příjezdu nás mile uvítal pan Pohner a ukázal prostory velkoskladu. Později se ţáci rozdělili na 
dvě skupiny, jedna měla moţnost nákupu, za akční ceny, které Hair servis nabízí a druhá si  
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prohlédla prostory školicího střediska -  zde si ţáci prohlédli typy kadeřnických nůţek a jejich 
výrobu prostřednictvím dataprojektorové prezentace, dále fény a strojky na stříhání. Dozvěděli se, 
jak se o nůţky starat, 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. Na zpáteční cestě jsme zpívali koledy. 

       Mgr. Markéta Záplatová 
 

KKoossmmeettiiččkkyy  vv  ssaalloonnuu  CCaattaalliinnaa  BBeeaauuttyy  LLaannšškkrroouunn  
Dne 22. 2. 2017 se uskutečnila exkurze do salonu Catalina Beauty s.r.o., který se nachází 
v Lanškrouně na ulici Opletalova v nově zrekonstruovaném areálu Forea. Exkurze se zúčastnila 
děvčata ze 4. ročníku oboru Kosmetička. Spolumajitel firmy Darek Běhal, představil přístroje na 
formování postavy (např. kryolipolýza, kavitace, lymfodrenáţ), které jsou u klientek velice 
oblíbené. Pro studentky bylo přínosem seznámit se s propracovaným objednávkovým a karto-
téčním systémem, které studio Catalina pouţívá.  Zároveň se děvčata mohla podívat do prostor 
salonu, kde probíhají masáţe, pedikúra, kosmetika a kadeřnictví. Závěrem exkurze pan Běhal, 
nabídl moţnost spolupráce a budoucího zaměstnání pro absolventky 4. ročníku.  
                             Daniela Kárská 
 
DDoo  OOssvvěěttiimmii  aa  KKrraakkoovvaa  ssee  vvyyddaalloo  9900  ţţáákkůů  šškkoollyy  
 „Národ, který zapomněl svoji minulost, je odsouzen ji proţívat znovu.“ 
                                                                                                                              George Santayana 
 
Jiţ v průběhu podzimu mnoho studentů naší školy projevilo zájem navštívit místo, které přináší 
svědectví o událostech spjatých s největším vyhlazovacím táborem vybudovaným za 2. světové 
války. 2. a 16. března se s Cestovní kanceláří ČiLe vydalo poznat minulost celkem 90 ţáků. 
Přestoţe se odjezd vţdy konal v časných ranních hodinách, všichni účastníci bez potíţí absol-
vovali �,5 hodinovou prohlídku Osvětimi I a Osvětimi II – Březinka. 
 
Prošli jsme bránou koncentračního tábora Osvětim I s nápisem Arbeit macht frei (Práce osvo-

bozuje). Po celou dobu jsme mohli 
poslouchat působivé vyprávění prů-
vodců. Prohlédli jsme si mnoţství vlasů, 
bot a dalších osobních předmětů, které 
kdysi patřili lidem, jeţ byli přivezeni do 
„továrny na smrt“.  Při pohledu na drá-
těné a betonové ploty všichni vnímali, 
ţe si jen těţko můţeme představit, jaké 
to je, kdyţ se z člověka stane pouhé 
číslo, které má vytetované na svém 
předloktí.  
 
Do části Osvětim II – Březinka vzdá-
lené 3 kilometry jsme přejeli auto-
busem. Mnoho z nás vidělo vstup do tá- 
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bora, tzv. „bránu smrti“, třeba ve filmu, ale stát na nechvalně proslulé rampě, kde probíhala 
selekce nových vězňů, je něco jiného. Na trosky plynových komor a krematorií byl tísnivý 
pohled. Například v r. 1�44 zde za den zde našlo smrt okolo 9000 Ţidů. 
 
Právě ţáci, kteří jeli do Osvětimi 16. 3. měli 
příleţitost spatřit na místě, kde nacisté 
zavraţdili 1,1 milionu lidí, zajímavou událost. 
Prakticky v těsné blízkosti trosek plynových 
komor se shromaţďovalo mnoho skupin 
mladých studentů z Izraele zahalených do bílo-
modrých vlajek a desítky Ţidů v tradičním 
slavnostním oblečení. Celá pietní akce při-
pomínala „pochod ţivých“, který se v těchto 
místech kaţdoročně v dubnu nebo květnu koná 
na památku Ţidů vyvraţděných nacisty. 
 
Odpoledne jsme autobusem přejeli do Krakova. Po nábřeţí, kolem řeky Visly, jsme vystoupali na 
návrší s hradem Wawel, který je spolu s centrem města Krakova zanesen na Seznamu světového 
dědictví UNESCO.  Prohlédli jsme si katedrálu sv. Stanislava a Václava, a pak se přesunuli do 
historického centra Krakova, kde jsme se věnovali individuálnímu programu.  
 
Ve večerních hodinách nás pak čekala cesta domů.  
Poznávací zájezdy se opravdu vydařily. Přispělo k tomu příznivé počasí, ale poděkování patří 
především našemu panu průvodci D. Slovákovi z CK ČiLe. 
                                                                                                                         Mgr. Petra Holánková   
                                                                                       Mgr. Gabriela Kubištová                                                            
 
SSkkuuppiinnaa  11..  KKAA    aa  11..  KKBB  vv  BBrrnněě  

Dne 12. 6. 2017 v 8.01 hodin jsme vyrazily ze 
Svitav vlakem směr Brno. V plánu jsme měly 
navštívit Špilberk, Zelný trh, Kapucínský kostel  
a krypta, Katedrálu sv. Petra a Pavla….., no bylo 
toho dost. Počasí nám přálo, takţe jsme si to 
parádně uţily. 
A protoţe jsme byly samé ţenské, i nákupy jsme 
stihly. Prostě super výlet.  

                                                                                           
Mgr. R. Richterová Tučková   

 
 

 
 
11..  NNSS  vv  OOlloommoouuccii  
Ve středu 28. června vyjela celá třída prvního ročníku nástrojařů na jednodenní výlet do 
Olomouce. Hlavním cílem výletu, byla dle přání ţáků, samých chlapců, návštěva herního  
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laserového centra. Ţáci se v herně „vyřádili“, vyzkoušeli si nové akční pohybové a skupinové hry. 
Tropická teplota toho dne pak vylákala některé na místní venkovní koupaliště. Zde si ţáci uţili 
různých vodních atrakcí a chladili se v příjemném padesátimetrovém bazénu.  
Celá akce proběhla v příjemné pohodové atmosféře pod vedením učitelů Mgr. Čestmíra 
Nakládala a Mgr. Jiřího Manna. 
 
11..  KKAA  vv  PPrraazzee  
V pondělí 19. 6., se vypravila skupina třídy 1.KA a 1. 
KB na výlet do Prahy. Veselá cesta začala uţ v Lanš-
krouně, odkud jsme vyrazili vlakem do České Třebové  
a posléze do Prahy. Cesta vlakem rychle utekla a my se 
ocitli na hlavním nádraţí v Praze. Z nádraţí jsme se 
přesunuli pěšky na Václavské náměstí, následoval 
Staroměstský orloj. Nesměl chybět ani Praţský hrad  
a Karlův most. Společně jsme udělali zastávku v ka-
várnách  Starbucks, McCafé, bylo na kaţdém, jakou 
kávu si dá. Zbyla nám i chuť na nákupy, takţe někteří si 
uţili i jízdu metrem a nákupy podnikli na Arkádách Na 
Pankráci. Myslím, ţe jsme si uţili krásný výlet. Bohuţel 
jsme měli více energie neţ náš fotoaparát, proto ne-
máme tolik fotek. Při zpátečním odjezdu jsme byli 
všichni unavení. Domů jsme se vrátili všichni v pořádku 
a s krásnými záţitky. 

     
         účastníci výletu 

 
22..  KKAA  vv  ZZOOOO  OOlloommoouucc  

Dne 21. 6. 2017 naše třída, společně 
s třídní učitelkou a učitelkou odbor-
ného výcviku navštívila zoologickou 
zahradu na Svatém kopečku v Olo-
mouci. Vyšlo nám krásné počasí  
a díky němu i skvělá nálada. Viděli 
jsme spoustu zajímavých zvířat  
a překvapilo nás, ţe tam byla i naro-
zená mláďata lemurů a medvědů. 
Mnoho z nás se pomazlilo s kozami, 
ke kterým se mohlo do volného vý-
běhu, stejně jako ke klokanům. 
K vidění bylo mnoho zvířat, vlci,  
 

medvědi, jaguáři, tygři, opice, mravenečník, velbloudi, ţralok a spousty dalších. V nabídce byl 
moţný pouţít Safari vláček nebo rozhledna, ze které byla vidět celá zoologická zahrada. Výlet se 
nám všem líbil a moc jsme si to uţily.  
                ţákyně 2. KA 
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SSppoorrtt  vvee  šškkoollee  
 
PPoohháárr  JJoosseeffaa  MMaassooppuussttaa  
Dne 7.10. 2016 jsme pořádali okrskové kolo SŠ v kopané chlapců. Naše druţstvo prohrálo pouze 
s celkem PSŠ Letohrad v poměru  1 : 2. 

Po vítězství na penalty (1:0) nad Gym-
náziem Ţamberk a chlapci ze SOUO 
Králíky (4:0) obsadilo slušné druhé 
místo. 
Pořadí :  
1. PSŠ Letohrad 9 b. (10:1) 
2. SOŠ a SOU Lanškroun 5 b. (6:2) 
3. GY Ţamberk 4 b. (2:6) 
3. SOUO Králíky 0 b. (0:10) 

      
                                        

                       
Florbal – okrskové kolo středoškolských her  
Dne 6. 12. 2016 se ve sportovní hale na 
„Střelnici„ se naše druţstvo postupně utkalo 
s celky Gymnázia Lanškroun, SŠ auto-
mobilní Ústí nad Orlicí a SZeŠ  Lanškroun. 
Po vyrovnaném průběhu všech utkání ob-
sadili chlapci našeho týmu konečné 3. místo. 
 
SOŠ a SOU Lanškroun - SŠ automobilní 
Ústí nad Orlicí                            1 : 2 
SOŠ a SOU Lanškroun - Gymnázium 
Lanškroun                                        � : 4 
SOŠ a SOU Lanškroun - SZeŠ  Lanškroun                                  
                                                 4 : � 
                      
LLyyţţaařřsskkýý  vvýýccvviikk  vv  JJáánnsskkýýcchh    LLáázznníícchh  

 
Letošní lyţařský výcvik proběhl tradičně na 
svazích Černé hory, netradičně za slunečného 
jarního počasí od 12. do 17 března 2017. 
Nedaleko konečné stanice kabinkové lanovky 
v nadmořské výšce 1260 metrů našlo ideální 
podmínky k výcviku druţstvo začátečníků. 
Ostatní druţstva vyuţila všechny sjezdovky, 
které nabízí tento Skiresort. Střídáním terénů 
si tak mohli všichni postupně zdokonalovat 
své lyţařské a snowboardové dovednosti. 
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Věřím, ţe v tomto horském prostředí načerpali všichni účastníci dostatek nových sil a motivace 
k úspěšnému zvládnutí tohoto školního roku.  
 

 Mgr. Pavel Richter                 

                                                                              
SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  

V rámci sportovního dne jsme ve 
čtvrtek 25. 5. 2017  putovali po evrop-
ském rozvodí na poutní místo Ma-
riánská Hora. Trasa vedla od střední 
zemědělské školy  mezi poli asfalto-
vanou cestou s panoramatickými vý-
hledy po lanškrounské kotlině. 
Poutní místo a kostel na Mariánské 
hoře 503 m n. m. stojí přímo na  hlav-
ním evropském rozvodí. Roku 1864 
zde byla postavena kaplička a roku 
1875 i dnešní kostel. Nedaleko se  na-
chází rozhledna postavená ze dřeva  
a kamene.  Na plošinu ve výšce 18,8 
metru vystoupali zájemci  po točitém 
ocelovém schodišti.  

 
               Mgr. Pavel Richter 

 
 
CCyykklloovvýýlleett  ––  VVeesseellíí  nnaadd  LLuuţţnniiccíí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letošní cyklovýlet jsme prožili v rovinách kolem 
Veselí nad Lužnicí. V městě na soutoku Lužnice  
a Nežárky a na okraji CHKO Třeboňsko. Uby-
továni jsme byli v moderním internátě Střední 
odborné školy potravinářské.
Poznávali jsme nejbližší místa v okolí. Zámek 
Červená Lhota známý z řady pohádek, které zde 
byly natáčeny. Město Třeboň a jeho okolí – Rožm-
berský rybník, Schwarzenberskou hrobku. Další 

výlet nás zavedl do Jindřichova Hradce, který je znám mimo jiné 15. poledníkem, který je vyznačen 
na náměstí v dlažbě. Poznali jsme město Tábor s historickým náměstím, vodní nádrž Jordán, která je 
nejstarší ve střední Evropě. Byla založena roku 1492.  V Bechyni jsme navštívili zámek, projeli přes 
známy bechyňský most, který  překlenul v roce 1928 hluboké údolí Lužnice ve výšce 50 metrů nad 
řekou. Navštívili jsme památník Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou. 
Najeli jsme 350 km, počasí nám přálo. Poruchy na kolech žádné a již se těšíme na další cyklovýlet.

Vlastimil Jureček
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ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  
 
HHoossppooddaařřeenníí    aa  ffiinnaannccoovváánníí    šškkoollyy  vv  rr..  22001166  
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 687 000,- 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. 
 
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 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. 
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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 kaţ-
doročně podaří prodat část výrobků našich ţáků. Probíhá zde i odborný výcvik ţáků Vojenské 
školy z Moravské Třebové. 
Toto vše jsou prostředky, které pouţívání 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. 
 
Rozpočet školy: 
neinvestiční dotace MŠMT 1� 720 6��,-  Kč 
neinvestiční dotace zřizovatele   5 148 507,89 Kč 
dotace KÚ na projekt prohloubení spolupráce SŠ      15 000,-  Kč 
trţby z produktivní práce 405 8�2,- Kč 
trţby z praktické výuky pro VOŠ Moravská Třebová           6�6 �00,80 Kč 
trţby za ubytování  687 000,- Kč 
trţby za pronájem tělocvičny 205 818,-    Kč 
dotace „MĚSTA Lanškroun“  1� 1�2,-  Kč 
ostatní výnosy související s pronájmy 808 587,45 Kč 
stipendia ţákům oboru knihař, nástrojař �0 200,-   Kč 
stáţ polských ţáků  171 �60,-    Kč 
ostatní příjmy 124 879,90 Kč 
 
Příjmy hlavní činnosti za rok 2016 představují částku ve výši Kč 28 087 431,04. Náklady na 
hlavní činnost v roce 2016 byly ve výši Kč 28 177 058,73. Hlavní činnost školy v roce 2016 
vykazovala ztrátu ve výši Kč 89 627,69. Tato ztráta byla pokryta ze zisku v doplňkové činnosti. 
V roce 2016 byl v doplňkové činnosti vytvořen zisk ve výši Kč 102 ��1,-.   
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Po pokrytí ztráty z hlavní činnosti byl zbytek zisku ve výši Kč 12 763,31 rozdělen následujícím 
způsobem: Kč       6 000,-  příděl do fondu odměn 
  Kč       6 763,31 příděl do rezervního fondu. 
 
Investiční činnost: 
SOŠ a SOU v roce 2016 vytvořila z odpisů fond rozvoje investičního majetku ve výši Kč 
1 452 41�,-. Zřizovatelem nařízený odvod z odpisů v r. 2016 představoval částku ve výši Kč 
1 15� 000,-. Škola  pouţila fond na pořízení pájecí pece ve výši Kč 117 41�,-, na kterou škola 
obdrţela finanční dar ve výši Kč 118 104,- Dále jsme obdrţeli investiční dotaci od zřizovatele ve 
výši Kč 1 427 800,- na vypracování projektu na přístavbu „Střelnice“.  Zůstatek fondu k �1. 12. 
2016 je ve výši Kč 729 710,81. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb:  
Počáteční stav    279 619,71  Kč 
Tvorba fondu    221 10�,-     Kč 
Čerpání     185 61�,-     Kč 
(příspěvky na stravování, rekreace, zájezdy, ţivotní a ostatní jubilea zaměstnanců, apod. dle 
vyhlášky FKSP a schváleného rozpočtu čerpání fondu na rok 2016) 
Zůstatek fondu    �15 109,71 Kč 
 
Nesplacené půjčky zaměstnancům     48 785,-  Kč 
 
Rezervní fond: 
Zůstatek fondu k �1. 12. 2016 je ve výši Kč 166 072,47.  V roce 2016 fond nebyl pouţit. 
 
Fond odměn: 
Zůstatek fondu k �1. 12. 2016 je ve výši Kč 59 378,-. V roce 2016 fond nebyl pouţit.  
 
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 31.10.2016 byla provedena inventarizace zásob, výdejen nářadí a knihovny.  K �0.11.2016 
byla provedena inventarizace dlouhodobého majetku a k �1. 12. 2016 dokladová inventarizace. 
Nově pořízený majetek je opatřen inventárním číslem a zařazen do majetku školy. 

Eliška Matějková 
 
                                                                        
VVýýsslleeddkkyy  iinnssppeekkččnníí  ččiinnnnoossttii  
 
KKoonnttrroollaa  HHaassiiččsskkééhhoo  zzáácchhrraannnnééhhoo  ssbboorruu  PPaarrdduubbiicckkééhhoo  kkrraajjee  ddnnee  1166..  33..  22001177  
Výkonem kontroly byla pověřena: nprap. Hana Špinlerová z Hasičského záchranného sboru 
    Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí 
Předmět kontroly:   Fyzická kontrola budov na adrese Sokolská 288 a Krátká  
    �10. Cílem kontroly bylo prověřit dodrţování povinnosti 
    stanovených předpisy o poţární ochraně. 
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Závěr: U některých kontrolovaných dokumentů (dokumentace o začlenění posuzovaných 

činností podle míry poţárního nebezpečí, poţární řád), vyuţívání chráněných únikových 
cest,  vykazovaly nedostatky a neodpovídaly poţadavkům vyhlášky o poţární prevenci.  

 Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla zaslána Hasičskému záchrannému sboru 
 dne 17. 5. 2017. 
    
    
ÚÚččaasstt  šškkoollyy  vv  rroozzvvoojjoovvýýcchh  aa  mmeezziinnáárrooddnníícchh  pprrooggrraammeecchh  
Ve školním roce 2016/2017 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun nebyla 
zapojena projektů, ale pracovala na udrţitelnosti uzavřených projektů. 
 
 
PPaarrttnneerrttssvvíí  ssee  ZZSS  NNrr  11  DDzziieerrzzoonniióóww  
Novou smlouvu o spolupráci mezi školami SOŠ a SOU Lanškroun a ZS Nr 1 Dzierzoniów pro 
školní rok 2017/2018 podepsali ředitelé obou škol dne  8. června 2017 v Lanškrouně. 
 
SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  vv  DDzziieerrzzoonniioowwěě  
Dne 18. října 2016 se uskutečnil jednodenní sportovní den našich ţáků v partnerské škole ZS Nr 1   
Dzierzoniow s pedagogickým doprovodem v rámci projekt. Na program bylo sehrát sportovní 
tkání ve volejbalu a fotbalu. Dále prohlídka školy, seznámení se s obory, které se na škole 
vyučují, rozšířit komunikaci v polském jazyce a prohlédnout si podzemního objekt Riese 
v doprovodu polských učitelů a ţáků. 

Po příjezdu do partnerské 
školy nás mile přivítal pan 
ředitel v aule školy. Zhlédli 
jsme naučný film o městě 
s českými titulky. Ţáci do-
stali malé občerstvení. Násle-
dovala prohlídka odborných  
a jazykových učeben. Těšili 
jsme se na sportovní utkání, 
kdy jsme se chystali vyhrát 
jak utkání ve volejbalu, tak  
i ve fotbalu. Naše děvčata 
bohuţel prohrála s polskými 
hráčkami, ale to nás neod-

radilo a šli jsme fandit chlapcům, kteří hráli na školním hřišti fotbal. Měli jsme dobré druţstvo, 
chlapci nás nezahanbili – vyhráli! Po sportovním tkání obdrţela všechna druţstva drobné ceny  
a medaile a šli jsme na oběd do školní jídelny. 
 
Po obědě jsme odjeli na prohlídku podzemního objektu Riese. Účel stavby je stále neznámý 
z důvodu chybějící dokumentace. Některé zdroje naznačují, ţe všechny stavby byly součástí 
Hitlerova hlavního stanu, dle jiných se jedná o kombinaci hlavního stanu a zbrojního průmyslu.  
 



Výroční zpráva za školní rok 2016/2017104

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

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

104 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

 
Při srovnání s podobnými zařízeními můţeme jako součást velitelství označit hrad Ksiaţ, zbytek 
tunelů v Sovích horách  je naplánován jako síť podzemních továren.  
V září 1943 začal ministr oborního průmyslu Alber Speer a vrcholové vedení organizace Todt 
jednat o výstavbě “Projektu Riese“. Výsledkem bylo vytvoření  Schlesische Industriegemein-
schaft AG (Slezské průmyslové společnosti), jejíţ úkolem bylo provádět stavební práce. Bylo 
vybudováno celkem 6 podzemních objektů, ale ţádný z nich nebyl dokončen. Všechny jsou 
v různých stádiích rozpracovanosti, a jen malé procento tunelů je vybetonováno. 
 
Naši ţáci navštívili komplex, který se nachází na hranici mezi obcemi Rzeczka (něm. Dorfbach)  
a Walim (něm. Wüstewaltersdorf) v útrobách Ostré Hory (něm. Spitzenberg). Zde byly vyraţeny 
tři tunely. Stavba má téměř dokonče-
nou stráţnici a velké podzemní sály, 
které jsou aţ 10 m vysoké. Celková 
délka tunelů je 500 m. Vyztuţeno 
betonem je asi 11% stavby. Nad zemí 
zůstaly základy betonového mostu  
a lávka pro pěší. 
 
Ţáci si velmi brzy našli nové přátele 
mezi ţáky partnerské školy a nastala 
čilá komunikace jak v polském, tak  
i českém jazyce. Mezi mladými lidmi 
se tímto navázaly nové neformální vztahy a přátelství, které se zapíší do jejich vědomí. Celý den 
bylo pošmourné počasí, ale to nám nezkazilo náladu. Příjemné odpoledne rychle teklo a uţ tu byl 
čas na večeři a odjezd do Lanškrouna. 
 
Díky projektu, který se týká vzájemné výměny ţáků a pedagogických pracovníků obou škol, 
jehoţ pozitivním cílem je, vzdělávat se v teoretických i praktických dovednostech a komunikovat 
v polském a českém jazyce. Akce se zúčastnilo 44 ţáků a ţákyň školy za doprovodu 6-ti 
pedagogických pracovníků. 
              Bc. Milan Lédl                                                                                                                             
 
                     
SSttuuddiijjnníí  ssttááţţ  kkaaddeeřřnniicc  
Dne 15. 5.2017 jsme odjeli na čtyřdenní výměnný pobyt  partnerské školy v Polsku do města 
Dzierzoniow.  Pobytu partnerské školy se zúčastnily ţákyně SOŠ a SOU Lanškroun  z 2. ročníku 
obor Kadeřník -  Kristýna Dvořáková, Jana Poulová, Ţaneta Lehká, Štěpánka Sedlatá, Lucie 
Štelbaská a  Barbora Holínková.   
 
První den nás přivítal pan ředitel mgr inţ. Alexander Koszela, který nás seznámil s prostředím 
a tradicí školy. Prohlédli jsme si učebnu informatiky, jazykovou učebnu a byla nám předvedena 
názorná ukázka výuky v odborných učebnách ţáků mechanik elektronik.  V době našeho příjezdu 
se konaly maturitní zkoušky, proto další učebny byly připraveny pro studenty polských ţáků. 
Program, který byl nachystán pro náš pobyt, se dělil na dvě části: na dopolední a odpolední. 
Dopoledne děvčata pracovala po skupinkách na salonech a odpoledne pokračovala ve výuce.  
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Některé hodiny trávila děvčata ve výuce polštiny, angličtiny a informatiky. Ţákyně si navzájem 
vyměnily zkušenosti a dovednosti z praxe. 
 
Děvčata navštívila muzeum ve městě Dzierzoniow, kde viděla výstavu novodobých obrazů. 
Navštívila radniční věţ. Její horní hranu věţe uzavírá terasa s krásným výhledem na město 
Dzierzoniow. V dolní části věţe radnice se nachází mincovna ze čtrnáctého století a nyní je po 
rekonstrukci. 
V pátek 19. 5. 2017 jsme se vrátili do Lanškrouna. Výměnná stáţ byla pro ţákyně přínosem  
a těšíme se na další spolupráci s naší partnerskou školou v Dziezoniowě. 

                                                                                                           Bc. Petra Vaňousová 
 
 
 
 
PPaarrttnneerrssttvvíí    ssee  SSttřřeeddnníí  ooddbboorrnnoouu  šškkoolloouu  oobbcchhoodduu  aa  sslluuţţeebb  vv  KKeeţţmmaarrookkuu  
 
OOddbboorrnnáá  ssttááţţ    --  KKeeţţmmaarrookk  22001166  

V rámci spolupráce středních škol – měst 
Lanškroun a Keţmarok ve dnech 2. 10. - 8. 
10. 2016 proběhla odborná stáţ ţáků 
Střední odborné školy a Středního odbor-
ného učiliště Lanškroun v partnerské 
Střední odborné škole v Keţmaroku. 
 
V neděli odpoledne jsme se sešli na vla-
kovém nádraţí v České Třebové a spo-
lečně vyrazili směr Slovensko. Po pří-
jemné 8 hodinové cestě vlakem jsme 
dorazili do Keţmaroku. Přijeli jsme o půl 
jedenácté večer, ale i tak na nás čekala 
učitelka Bc. Vladimíra Hovancová, která 

nás mile přivítala a ubytovala na internátě školy. Velmi stručně nás seznámila s programem 
výměnného pobytu, který pro nás partnerská škola připravila. 
 
V pondělí nás přivítala zástupkyně ředitelky školy pro odborný výcvik Ing. Marta Mašteniková. 
Provedla nás celým areálem školy a zavedla nás na odborný výcvik do kadeřnického a kos-
metického salónu, kde jsme se seznámili s učitelkami odborného výcviku a ţáky, se kterými jsme 
měli strávit celý týden. Zde jsme mohli porovnat vybavení salonů v Keţmarku s našimi salony ve 
škole v Lanškrouně. Vybavenost salonů je velmi podobná, něco mají lepší na Slovensku a něco je 
lepší u nás. Hlavně nás zajímalo, jaké pouţívají technologické postupy, s jakým materiálem 
pracují, jak probíhá u nich pracovní den, jestli pracují s klientkami apod. My jsme jim zase 
sdělovali, jak to funguje u nás. Po obědě nás přivítala ředitelka školy Mgr. Marta Sobolová. Po 
milém setkání nás čekala prohlídka města, Keţmarského muzea s učitelkou Bc. Vladimírou  
Hovancovou. Keţmarok je velmi zajímavé historické město pod Tatrami. V muzeu jsme shlédli 
řemeslné exponáty od 17. století, měšťanské bytové kultury na Spiši. Dále jsme si prohlédli 
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Lyceum - nejstarší knihovnu v Evropě, evangelický kostel a dřevěný artikulární kostel, kde se 
natáčela slovenská pohádka Perim baba a konají se zde koncerty slavných osobností, a který je 
zapsán v seznamu památek UNESCO. 
 
V úterý byl pro nás připraven výlet do Vysokých Tater -  tentokrát jsme se vydali na Štrbské 
pleso. Ráno jsme jeli vlakem z Keţmaroku do Popradu a z Popradu pak dále na Štrbské pleso.  
Průvodkyni nám dělala paní učitelka Bc. Vladímíra Hovancová. Turistickou procházku jsme 
zahájili krátkým výstupem k lanovce na Solisko a potom okolo jezera. Během cesty jsme neměli 
moc krásné výhledy, protoţe zrovna celý den pršelo a v Tatrách poletoval i sníh. Krajina ve 
Vysokých Tatrách je nádherná i přes nepřízeň počasí a se nám snaţila nezkazit náladu. 
Ve středu ráno jsme si prohlédli místní hrad s vyhlídkou na Vysoké Tatry a zbytek dopoledne  
a vlastně i po obědě jsme strávili na odborném výcviku. Výuka pro nás byla přínosem, do salonu 
přišlo mnoho zákaznic a my jsme pomáhali. Mohli jsme posoudit, jak se co dělá u nás a jak  
u nich. Pak paní učitelka odborného výcviku pro kosmetičky Dana Kolodzejová vzala naše 
ţákyně oboru kosmetička na výlet do Popradu. 
 
Ve čtvrtek si pro nás učitelky z part-
nerské školy opět přichystaly malý 
výlet, a to městečka Hniezdne, kde se 
nachází Nestville park. Tady nás čekala 
prohlídka lidových řemesel, s podrob-
ným výkladem, ukázkami a spoustu 
řemesel jsme si mohli i vyzkoušet, 
např. kovařinu, jak se mlela mouka, 
pletení košíku atd.  
V pátek po snídani jsme vyrazili do 
školy na teoretické vyučování. Měli 
jsme hodinu s MVDr. Drahomírou 
Juráškovou a to Nauka o kůţi. Byli 
jsme ve třídě druhého ročníku obor 
kosmetička. Výuka byla velmi zajímavá, prohlédli jsme si knihy, ze kterých se učí a povídali jsme 
si nejen se ţačkami z partnerské školy, ale i s paní učitelkou. Původně jsme měli v harmonogramu 
napsanou jen jednu hodinu, ale protoţe nás to velmi zajímalo, zůstali jsme ještě na jednu. Poté 
jsme šli opět na odborný výcvik, kde jsme zůstali celý zbytek dne. Večer jsme se se všemi 
rozloučili, poděkovali za pěkný týden a začali balit na cestu domů. Bylo nám líto, ţe uţ se 
musíme vrátit domů, protoţe jsme zde navázali nová přátelství. 
Děkujeme Městu Lanškroun za poskytnutí finanční podpory pro ţáky v oborech kadeřnice  
a kosmetička, bez které by se realizace tohoto projektu nemohla uskutečnit. Partnerské škole  
v Keţmaroku děkujeme za milé a vstřícné přijetí a naší škole za moţnost vycestovat na 
Slovensko.                   

       Mgr. Markéta Záplatová 
 
 
PPřřiipprraavvuujjeemmee  
Pro ţákyně oboru kadeřník a kosmetička připravujeme v období září – říjen 2017  odbornou stáţ 
v partnerské Středné odborné škole obchodu a sluţeb v Keţmaroku. 
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CCoo  ddaallššííhhoo  ppřřiinneessll  šškkoollnníí  rrookk  

 
ZZáářříí  

1 čtvrtek Zahájení školního roku 
Opravné ZZ – písemná část  (3. KA, 3. NS, 3. MZ) 
Opravné MZ – písemná část ( 4. KM, 4. ME) – do 4. �. 

2 pátek Opravná ZZ – praktická  (2. ZX, 3. KA)  
� sobota  
 neděle  

5 pondělí Opravné ZZ -– ústní  (3. NS) – do 6. �. 
Opravná ZZ – ústní – (2. ZX) 
Opravná ZZ – praktická (3.NS) – do 6.�. 

6 úterý Opravné ZZ – ústní  (3. KA) 
7 středa Opravné ZZ – ústní  (3. NS) 

Kulatý stáů se zaměstnavateli v INA Lanškrun 
8 čtvrtek Opravné MZ – praktická  (4. KM, 4. ME) 
� pátek  

10 sobota  
11 neděle  
12 pondělí Opravná MZ – ústní (4.KM, 4.ME) 
1� úterý Prezentace na náměstí (KA, KM) 
14 středa  
15 čtvrtek Seminář SČK – do 17. 9. 
16 pátek Péče o tělo – ZŠ Třebařov 
17 sobota   
18 neděle  
1� podělí  
20 úterý  
21 středa  
22 čtvrtek Prezentace SŠ – Litomyšl (KA, KM) 
2� pátek  
24 sobota  
25 neděle  
26 pondělí  
27 úterý  
28 středa Státní svátek 

 
2� čtvrtek Divadlo Bílá nemoc 
�0 pátek  

 
 
 
Zkoušení je otřesná záležitost i pro toho, kdo se na ně dokonale připravil, neboť i ten největší 
hlupák může klást otázky, na které ani ten nejmoudřejší není s to odpovědět. 

                                                                                                                     Ch. Colton 
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ŘŘííjjeenn  

1 sobota Stáţ Keţmarok (KA, KM) – do 8. 10. 
2 neděle  
� pondělí  
4 úterý  
5 středa Návštěva hasičské zbrojnice (pro ubytované ţáky) 
6 čtvrtek MSV Brno 
7 pátek Školní kolo Kalibr Cup (2.KA) 

Plenární zasedání SRPDŠ, třídní schůzky 
Okrskové kolo ve florbalu 

8 sobota  
� neděle  

10 pondělí Školení firmy Framesi (1.KA,3.KA) 
11 úterý Exkurze v INA Lanškroun (1.ME) 
12 středa Burza škol – Česká Třebová 
1� čtvrtek Burza škol – Česká Třebová 

Burza škol Jevíčko 
14 pátek  
15 sobota  
16 neděle  
17 pondělí  
18 úterý  
1� středa  
20 čtvrtek Burza škol -  Svitavy 
21 pátek Den otevřených dveří 
22 sobota  
2� neděle  
24 pondělí  
25 úterý Digitální hledání – soutěţ pro ZŠ 

Burza škol -  Chrudim 
26 středa Podzimní prázdniny 
27 čtvrtek Podzimní prázdniny 
28 pátek Státní svátek 
2� sobota  
�0 neděle  
�1 pondělí  

 
 
 
 
 
 
Člověk, který poslouchá rozum, je ztracen. Rozum zotročí všechny, jejichž mysl není dost 
silná na to. aby ho potlačila.                                                                                   G. B. Shaw 
 
 
 



10�Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

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

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

109 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

 
LLiissttooppaadd  

1 úterý  
2 středa Školní kolo Kalibr Cup  - KA 
� čtvrtek Kurz na prodluţování řas - KM 
4 pátek  
5 sobota  
6 neděle  
7 pondělí Klasifikační porada 
8 úterý Školní psycholoţka (pro ţáky) 
� středa Hry ZŠ speciální 

Péče o tělo - ZŠ Kunčina 
10 čtvrtek  
11 pátek Třídní schůzky a konzultace 

Den otevřených dveří firmy Rieter 
12 sobota  
1� neděle  
14 pondělí  
15 úterý Školní kolo Kalibr Cup  - 2. KM 
16 středa Školní kolo Kalibr Cup  - 4. KM 
17 čtvrtek Státní svátek 
18 pátek Ředitelské volno 

Den otevřených dveří Bühler 
1� sobota  
20 neděle  
21 pondělí  
22 úterý  
2� středa  
24 čtvrtek  
25 pátek Den otevřených dveří 
26 sobota Den otevřených dveří 
27 neděle  
28 pondělí  
2� úterý Kadeřnicko-kosmetická soutěţ na DM 
�0 středa  

 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk si hraje jen tam, kde je v plném významu slova člověkem, a jen tam je člověk celým 
člověkem, kde si hraje. 
                                                F. Schiller 
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PPrroossiinneecc  

1 čtvrtek Florbalový turnaj pro SŠ 
2 pátek  
� sobota  
4 neděle  
5 pondělí  
6 úterý Návštěva ţáků ze ZŠ Dobrovského Lanškroun 

Florbal – okrskové kolo  
Kurz Gelové nehty 

7 středa  
8 čtvrtek Soutěţ Technohrátky Pardubice 
� pátek  

10 sobota  
11 neděle  
12 pondělí Opravná ZZ – písemná (3.KA, 3.NS) 
1� úterý Opravná ZZ – praktická (3.KA, 3.NS) 

Exkurze v Pohner Chrudim 
14 středa Opravná ZZ – ústní (3.KA) 
15 čtvrtek Ukončení přihlašování k MZ 
16 pátek  
17 sobota  
18 neděle   
1� pondělí Schůze domovní rady 
20 úterý Předání výpisů přihlášek k MZ 
21 středa Kurz Gelové nehty – doplnění 

Společná porada pracovníků školy 
22 čtvrtek  
2� pátek Vánoční prázdniny 
24 sobota Štědrý den 
25 neděle 1. svátek vánoční 
26 pondělí 2. svátek vánoční 
27 úterý Vánoční prázdniny 
28 středa Vánoční prázdniny 
2� čtvrtek Vánoční prázdniny 
�0 pátek Vánoční prázdniny 
�1 sobota Silvestr – konec roku 2016 

 
 
 
 
 
 
 
Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.                                                                   J. Neruda 
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LLeeddeenn  

1 neděle Nový rok 
2 pondělí  
� úterý Nový rok začínáme lichým týdnem 
4 středa  
5 čtvrtek  
6 pátek  
7 sobota Den otevřených dveří 
8 neděle  
� pondělí  

10 úterý  
11 středa Prezentace Péče o tělo - Třebařov 
12 čtvrtek Obhajoba ročníkových prací – 4. ME  
1� pátek   
14 sobota  
15 neděle  
16 pondělí  
17 úterý  
18 středa  
1� čtvrtek  
20 pátek Ples 4. ME, 4. KM 
21 sobota  
22 neděle  
2� pondělí  

24 úterý  
25 středa  
26 čtvrtek  
27 pátek Klasifikační porada 
28 sobota  
2� neděle  
�0 pondělí  
�1 úterý Vydávání výpisu vysvědčení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začátek je půl celku.                                                                                                  Aristoteles 
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ÚÚnnoorr  

1 středa Zahájení 2. pololetí 
2 čtvrtek  
� pátek Pololetní prázdniny 
4 sobota  
5 neděle  
6 pondělí  
7 úterý  
8 středa  
� čtvrtek Kalibr Cup 2017 

10 pátek Amavet 
11 sobota  
12 neděle  
1� pondělí Školení Goldwell 
14 úterý  
15 středa  
16 čtvrtek  
17 pátek  
18 sobota  
1� neděle  
20 pondělí Školení Goldwell 
21 úterý Náhradní klasifikace – 2. KM 
22 středa Exkurze v salonu Catalina  Lanškroun 
2� čtvrtek Návštěva školky 

Schůze domovní rady 
24 pátek Náhradní klasifikace – 2. KA 
25 sobota  
26 neděle  
27 pondělí  
28 úterý  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk se opravdu odpoutá teprve tehdy, až mu jeho mysl přestane předvádět drama činů  
a jejich následků. Teprve tehdy dosáhne soustředění.                                                

Bhagavadgíta 
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BBřřeezzeenn  

1 středa Nábor Policie ČR 
Prezentace v domě seniorů 

2 čtvrtek Tematický zájezd Osvětim 
Školní psycholoţka 

� pátek Náhradní klasifikace (3. KA) 
4 sobota Ples 4. ME a 4. KM 
5 neděle  
6 pondělí Jarní prázdniny (do 10. 3.) 
7 úterý  
8 středa  
� čtvrtek Soutěţ Kalibr Cup Praha (do 11.3.) 

10 pátek  Diskotéka na DM 
11 sobota  
12 neděle Lyţařský výcvikový kurz (do 17. 3.) 
1� pondělí Školení firmy Goldwell 
14 úterý Matematická soutěţ v Ústí nad Orlicí 
15 středa Výstava Ampér Brno (do 18. 3.) 

Školení firmy Framesi – 1. KA. 3. KA 

16 čtvrtek Tematický zájezd Osvětim 
Prezentace pro školku Albrechtice 

17 pátek  
18 sobota Školní psycholoţka (pro ţáky) 

Testování ţáků Pedagogicko psychologickou poradnou 
1� neděle  
20 pondělí Školení firmy Framesi 
21 úterý Modelování v SolidWorksu 
22 středa SOD – �. ME 
2� čtvrtek Prezentace na výstavišti Brno 
24 pátek Prezentace na výstavišti Brno 
25 sobota Svátek 
26 neděle  

27 pondělí Školení firmy Phyris 
Schůze domovní rady 

28 úterý Soutěţ Harmonie Brno 
2� středa Technohrátky 
�0 čtvrtek  
�1 pátek Matematická soutěţ Litomyšl 

 
 
 
 
 
Psycholog je odborník, který vám řekne to, co už dávno víte slovy, kterým nerozumíte. 
                     R. Lembke 
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DDuubbeenn  

1 sobota  
2 neděle  
� pondělí  
4 úterý  
5 středa  
6 čtvrtek Uzavření klasifikace za III. čtvrtletí 

Seminář firmy Saltek 
7 pátek Klasifikační porada 
8 sobota  
� neděle  

10 pondělí Školení firmy Goldwell 
11 úterý Písemná maturitní práce z Čj 
12 středa I. kolo přijímacích zkoušek – 1. termín 

Konzultace s rodiči 
1� čtvrtek Velikonoční prázdniny 
14 pátek Velikonoční prázdniny 
15 sobota  
16 neděle  
17 pondělí Velikonoce 
18 úterý Přednáška úřadu práce 
1� středa I. kolo přijímacích zkoušek – 2. termín 

Cvičná praktická maturita – 4. KM 
20 čtvrtek Cvičná praktická maturita – 4. KM 
21 pátek  
22 sobota  
2� neděle  
24 pondělí  
25 úterý Školení firmy Goldwell 
26 středa  Klasifikační porada – 4. ME, 4. KM 

Školení firmy Phytomer 
27 čtvrtek  
28 pátek Vydávání vysvědčení –  4. KM, 4. ME 
2� sobota  
�0 neděle  

 
 
 
 
Je lepší pustit se odvážně do všeho i za cenu, že v polovině případů utrpíš nezdar, než všeho se 
obávat a nikdy nic nezkusit. Cožpak je vůbec možné, když jsme jen lidé, poznat něco s jistotou? 
Myslím, že ne. Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho, a ne ty, kteří si 
všechno dlouho rozvažují a váhají.                                                                              Herodotos 
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KKvvěětteenn  

1 pondělí Státní svátek 
2 úterý Písemné MZ (4. KM, 4. ME) – do �. 5. 

Školení firmy Goldwell 
�  středa  
4 čtvrtek  
5 pátek  
6 sobota Školení vyhl. 50/78  - 4. ME 
7 neděle  
8 pondělí Státní svátek 
� úterý Soutěţ zručnosti (3. KN) – do 12. 5. 

 
10  středa Praktické maturitní zkoušky - 4. KM 

Školení firmy Goldwell – Hradec Králové 
11 čtvrtek Praktické maturitní zkoušky - 4. ME, 4. KM 

Školení SolidWorks 
Prezentace v domě seniorů 

12 pátek Praktické maturitní zkoušky  - 4. ME, 4. KM 
1� sobota  
14 neděle  
15 pondělí Odborná praxe (2. KM, 2.ME, 3.ME) – do 26. 5. 

Studijní volno (4. KM) – do 1�. 5. 
Školení vyhl. 50/78 - 4. ME 
Soutěţ zručnosti (2.KN) – do 1�.5. 
Výměnná stáţ ţáků s PL – do 1�.5. 

16 úterý  
17 středa Školní psycholoţka 
18 čtvrtek Studijní volno (4. ME) – do 24. 5. 
1� pátek  
20 sobota  
21 neděle  
22 pondělí Ústní maturitní zkoušky (4. KM) – do 2�. 5. 

Sportovně preventivní den 
Soutěţ zručnosti (1.KN) – do 26.5. 

2� úterý  
24 středa  
25 čtvrtek Ústní maturitní zkoušky  - 4. ME 

Sportovně preventivní den 
26 pátek  
27 sobota  
28 neděle  
2� pondělí Klasifikační porada – 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 3. KN, 2. ZX 

Školení firmy Goldwell 
�0 úterý  
�1 středa Vydávání vysvědčení – 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 3. KN, 2. ZX 
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ČČeerrvveenn  

1 čtvrtek  
2 pátek Písemná ZZ – 3. NS, 3. MZ, 3. KA, 3. KN, 2. ZX 
� sobota Foreziáda – KA, KM 
4 neděle  
5 pondělí Praktická ZZ –  3. MZ, 2. ZX, 3. NS, 3. KN 
6 úterý Praktická ZZ –  3. MZ, 2. ZX, 3. NS, 3. KN, 3. KA 
7 středa Předávání maturitních vysvědčení – 4. KM, 4. ME  

Praktická ZZ –  3. KA 
8 čtvrtek  
� pátek Vyhlášení výsledků písemné a praktické ZZ – 3. KN 

10 sobota  
11 neděle  
12 pondělí 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 

1� úterý Ústní ZZ – �. MZ, 2. ZX 
Divadlo Praha 

14 středa Ústní zkoušky – �. KA 
15 čtvrtek  
16 pátek Minigolf Dolní Čermná 

Školní výlet Nové hrady – 2. NS 
17 sobota   
18 neděle  
1� pondělí  Ústní ZZ – �. NS 
20 úterý Ústní ZZ – 3. NS 
21 středa Výlet – 2. KA 
22 čtvrtek Exkurze Ostrava- stipendisté INA 
2� pátek Čermenské slavnosti – účast ţáků jako diváků 
24 sobota  
25 neděle  
26 pondělí Přihlášky k MZ – 4. KM, 4. ME 

Pedagogická rada 
Schůze domovní rady 

27 úterý Slavnostní předávání výučních listů – 3. NS, 3. MZ, 3. KN. 3. KA, 2. ZX 
28 středa  
2� čtvrtek Společný oběd 
�0 pátek Vydávání vysvědčení 

 
 
 
 
 
Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.                                                                Sokrates 
 
 



117Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

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

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

117 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

 
TTŘŘÍÍDDYY,,  UUČČIITTEELLÉÉ  AA  ŢŢÁÁCCII  SSOOŠŠ  aa  SSOOUU    LLAANNŠŠKKRROOUUNN  
VVEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍMM  RROOCCEE    22001166//22001177  
 
TTřřííddaa::  11..  MMEE                                                          TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::  MMggrr..  MMaarrcceellaa  MMaarrttiinnccoovváá  
Jaroslav Karský, Adam Mareš, Daniel Mareš, Josef Šilar, Pavel Tareš  
 
TTřřííddaa::  22..  MMEE                                                                                                        TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  BBcc..  MMaarrttiinnaa  SStteejjsskkaalloovváá  
Petr Bárta, Daniel Beran, Lukáš Blaţek, Jan Divíšek, Michal Falta, Radek Hajzler, Michal 
Chuchlík, Jakub Kekelák, Michal Mikula, Matěj Šilar, Michal Svojše (od 19. 10. 2016) 
 
TTřřííddaa::  33..  MMEE                            TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  GGaabbrriieellaa  KKuubbiiššttoovváá  
Aleš Antes, Ondřej Beneš, Daniel Bořek, Lukáš Dostál,  Jan Holeček, Vojtěch Hučík, Jaroslav 
Novák, Filip Ryšavý, Adam Skalický, Ondřej Skalický, Adam Uher 
 
TTřřííddaa::  44..  MMEE                                                TTřřííddnníí  uuččiitteell::  MMggrr..  PPeettrraa  HHoolláánnkkoovváá  
Petr Bombera,  Erik Jednoróg, Ondřej Kozák, František Langr, Jakub Langr, Filip Mačát,  Josef 
Němec, Marek Petráň,Vojtěch Stejskal, David Toman,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTřřííddaa::  11..  KKMM                                                    TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::      MMggrr..  MMaarrcceellaa  MMaarrttiinnccoovváá 
Pavlína Bulová, Jana Fousková, Vendula Janderová, Anna Ješková, Eliška Korčáková, Lenka 
Melicharová, Liliana Nýdecká, Marie Pacholíková, Patricie Stránská, Kristýna Švadlenková,  
Tereza Tymichová, Zlata Urbanová, Jana Vaňousová, Magdaléna Vorbová, Hana Wittová, 
Kamila Zuzkovičová, Iva Javůrková (od 17. 10. 2016 do 27. 12. 2016), Adéla Lebišová (od 1. 2. 
2017) – přerušení studia od 10. 4. 2017 do 31. 8. 2017.  
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TTřřííddaa::  22..  KKMM                                          TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::      MMggrr..  BBcc..  MMaarrttiinnaa  SStteejjsskkaalloovváá 
Tereza Beranová, Marta Hurtová, Denisa Kačírková, Mariya-Oleksandr Korshunová, Lucie 
Kovaříková, Karolína Kučerová, Lucie Kučerová, Kateřina Kvapilová, Alena Mlíková, Nela 
Navrátilová, Monika Novotná,  Simona Rybičková, Barbora Ţerníčková  
 
TTřřííddaa::      44..  KKMM                                                                                                                            TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::      MMggrr..  PPeettrraa  HHoolláánnkkoovváá  
Eva Dvořáková (do 28. 4. 2017), Silvie Dvořáková, Andrea Fišerová,  Marie Foglová (do 28. 4. 
2017),  Pavlína Hečková, Tereza Holečková, Jindřiška Kiselová (do 15. 3. 2017), Lucie Kopečná, 
Natálie Linderová, Lucie Lujková, Tereza Malinová, Sabina Olléová, Kateřina Pauková, Kateřina 
Pavlíková, Tereza Petriková (přerušení studia od 6. 3. 2017 do 31. 8. 2018), Nikol Šimková, 
Andrea Štolová, Simona Uhlířová, Nikola Vagaiová (do 20. 5. 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTřřííddaa::        11..  NNSS            TTřřííddnníí  uuččiitteell::    MMggrr..  ČČeessttmmíírr    NNaakkllááddaall  
Filip Beran, Martin Dušek, Matěj Fabiánek, Petr Grézl, Adam Holeček, Martin Janecký, David 
Johanides, Jan Karlík, Ondřej Karlík, Jakub Kerhát, Daniel Krupička, Daniel Mareš, Vojtěch 
Matějka, Tomáš Mazák, Adam Moučka, Tomáš Palkovič, Ladislav Pecháček, Václav Rezek, 
Martin Sejkora, Vojtěch Skála, Tomáš Skalický, David Szlama, Jakub Šilar, Radoslav Šín, 
Dominik Šotola (do 12. 12. 2016), Marek Voborník (do 13. 11. 2016) 
 
TTřřííddaa::  22..  NNSS                            TTřřííddnníí  uuččiitteell::  IInngg..  VVllaaddiimmíírr  ŠŠiillaarr    
Josef Cink, Pavel Dvořák, Filip Fajt, Adam Finger, Šimon Gábor, David Havlůj, Martin Chládek, 
Vojtěch Kropáček, Pavel Kylar, Josef Macůrek, Ondřej Marek, Yurii Oros, Jaroslav Perchlík, 
Tomáš Pleskot, Marek Plosza, Dominik Poláček, David Resler, Ondřej Šácha,  David Šembera, 
Odndřej Tareš, Petr Vávra, Marek Vencl 
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TTřřííddaa::    33..  NNSS                                          TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::      MMggrr..  JJiiřřiinnaa  VVaaňňkkoovváá  
Al Zouri Alex, Karolína Bártová, Martin Bílý, Radim Borsuk,  Patrik Cygánek, Ondřej Čáp, 
Jakub Doleţal, Ondřej Dostál, Filip Dúbrava, Filip Dvořák,  Petr Fait, David Filipi, Jiří Goš, 
David Holas, Alţběta Holešovská, Jakub Hrdina, Barbora Jirásková, Ondřej Kollár, Robin 
Kopecký do 19. 9. 2016 – úmrtí), Jakub Kratochvíl, Milan Kříţek, Jindřich Kuttich, Vojtěch 
Langr, Michal Lexmann, Tomáš Mazal, Matouš Nečekal, Jakub Rek, Lukáš Šrámek, Mojmír 
Ţerníček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTřřííddaa::    33..  MMZZ                                                                                                                              TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  JJaannaa  JJaannoouušškkoovváá  
Roman Chlebníček, Miroslav Kobza, Jan Kolář, Hynek Koucký, Ondřej Marek,  David Mareš, 
Filip Martinek, Roman Musil, Tomáš Novotný, Jan Petrovický, Dominik Pírek, Petr Sejkora (od 
1. 2. 2017), Daniel Tomášek 
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TTřřííddaa::    11..  KKNN                                                              TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  JJaannaa  PPooddoolláánnoovváá  
Kristýna Bufková, Nela Dvořáková, Veronika Michalková, Boţena Navrátilová, Šárka Prošková, 
Adéla Sekaninová, Beáta Soldánová, Kristýna Ptáčková (od 17. 10. 2016), Aneta Cygánková (od 
19. 12. 2016), Kristýna Musilová (od 1. 2. 2017), Kateřina Kubatková (od 1. 2. 2017) 
 
TTřřííddaa::    22..  KKNN                                                                                                                                              TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  JJaannaa  PPooddoolláánnoovváá  
Klára Dejdarová, Daniel Hloušek (do 14. 5. 2017), Michal Janhuba, Kristýna Korbičková, Jakub 
Krchňavý Hedvika Matyášová, Veronika Sudíková, Michal Zemach (do 12. 5. 2017) 
 
TTřřííddaa::    33..  KKNN                                                                  TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  JJaannaa  JJaannoouušškkoovváá  
Karolína Bartošová,  Věnka Hučíková, Simona Krajcrová,  Bedřiška Krátká, Jana Matyášová, 
Tereza Mikulová, Eliška Motlová, Anna Vičarová, Dominika Vítková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTřřííddaa::      11..  KKAA                                                                                      TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  GGaabbrriieellaa  KKuubbiiššttoovváá  
Barbora Andrlíková (do 7. 10. 2016), Zdeňka Berková, Veronika Dvořáková, Karolína Janků, 
Adéla Kovářová, Aneta Kříbalová, Lucie Kvapilová, Michaela Lepková (do 28. 10. 2016), 
Ludmila Pacholíková, Vendula Pechancová, Nikol Peškarová, Jan Ploc, Adéla Richtrová, 
Magdaléna Sekaninová, Gabriela Stehlíková, Veronika Školníková, Filip Šponar, Kristýna 
Vágnerová, Martina Vávrová, Michaela Zonygová, Ludie Ţufánková, Veronika Blabolilová (od 
1. 2. 2017 do 22. 2. 2017), Adam Absolon (od 20. 2. 2017 do 5. 6. 2017) 
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TTřřííddaa::      11..  KKBB                                                                                                    TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  DDaannaa  MMiinnáářřoovváá  
Nicola Beranová, Veronika Fejksová, Iveta Hnátnická, Natálie Hradilová, Tereza Jandová, 
Veronika Kodytková, Aneta Kořenovská, Nikola Kovářová (do 30. 9. 2016), Monika Králová, 
Anita Krčmářová, Marie Macháčková, Michaela Marešová, Anna Martinková (do 31. 5. 2017), 
Eva Mlynářová, Valérie Pátečková, Nicola Sršňová, Natálie Staňková, Barbora Turtáková, Nela 
Uhlíková, Tatiana Vakulová, Monika Venclová, Barbora Cibulková (od 14. 11. 2016), Sabina 
Javůrková (od 14. 11. 2016) 
 
TTřřííddaa::      22..  KKAA                                                                                          TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::    MMggrr..  MMaarrkkééttaa  ZZááppllaattoovváá  
Lucie Burešová, Sandra Cygánková (do 22. 6. 2017), Karolína Dobešová, Anna Dubská, Markéta 
Dudychová, Simona Hauková, Barbora Holínková, Kristýna Jebousková, Klára Junková, Šárka 
Krátká,  Michaela Kristková, Marie Křivohlávková, Nikola Kuchtová, Ţaneta Lehká, Barbora 
Leitnerová (přerušení studia od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2019), Terezie Moravcová, Kristýna 
Motyčková, Jessica Nejedlá, Nikola Pospíšilová, Jana Poulová, Iveta Richtrová, Kristýna 
Rybková,  Štěpánka Sedlatá, Lucie Skalická, Vlasta Staňková, Martina Stejskalová, Vendula 
Šejnohová, Lucie Štebalská 
 
TTřřííddaa::  33..  KKAA                                                                TTřřííddnníí  uuččiitteellkkaa::  MMggrr..  RReennaattaa  RRiicchhtteerroovváá  TTuuččkkoovváá  
Věra Baštová (do 13. 1. 2017), Eliška Benešová, Vendula Beyerová, Gabriela Čapková,   
Kristýna Hečková, Monika Holcová (do 18. 4. 2017), Iveta Hollerová, Karolína Hübnerová, 
Veronika Janderová, Michaela Kalitová, Denisa Klusáková, Tereza Kovářová, Nikola Krobotová, 
Kristýna Křišťálová, Hana Kvasničková, Andrea Lišková, Tereza Malečková, Kristýna 
Moravcová, Sabina Nováková, Martina Novotná (do 15. 5. 2017),  Iveta Procházková,  Sabina 
Ryšavá, Sabina Simonová, Šárka Sladkovská,  Kristýna Slezáková,  Kristýna Urbanová, 
Dominika Vašíčková, Tereza Veličková,  Aneta Vytlačilová (do 15. 12. 2016), Kristýna Zachová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva za školní rok 2016/2017122

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

122 
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

TTřřííddaa::      11..  ZZXX                                                            TTřřííddnníí  uuččiitteell::      VVllaaddiimmíírr  PPrroovvaazznnííkk,,  BBcc..  MMiillaann  LLééddll  
Jiří Andrýsek, Miroslav Bárta, Petr Beránek, Lucie Borková (do 22. 6. 2017, Radovan Broum, 
Petr Mareš, Jozef Mazúr, Oldřich Řehák (do 18. 4. 2017), Jiří Šprýnar, Jaroslav Večeřa (do 13. 4. 
2017), Aleš Veselý (do 13. 4. 2017) 
 
TTřřííddaa::    22..  ZZXX                                                            TTřřííddnníí  uuččiitteell::      VVllaaddiimmíírr  PPrroovvaazznnííkk,,  BBcc..  MMiillaann  LLééddll  
Zholt Bárta, Vladimír Bělka, Peter Dubovský, Jaromír Dušek, David Halama,  Jarmila Kubátová,  
Jiří Mareček, Karel Melezínek, František Přibáň, Petra Pribáňová, Andrej Romanovskij 
 

 
TTřřííddaa::    11..  ZZNN                                                                                                                  TTřřííddnníí  uuččiitteell::      IInngg..  VVllaaddiimmíírr  ŠŠiillaarr  
Jiří Nastoupil 
 
 
 
 
 
 
 
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a 
veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.                                                               Seneca 
 




