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Výroční zprávu č. 26 za školní rok 2018/2019 schválila Školská rada v září 2019.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 
Kollárova 445, 563 01  Lanškroun 
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Základní údaje o škole

Charakteristika školy
SOŠ a SOU Lanškroun v tomto školním roce vyučuje 312 žáků a žákyň. V poslední době se zvyšuje 
se zájem o technické obory: Elektrotechnika, která je zaměřena na automatizaci a řídicí systémy, 
Mechanik elektrotechnik – mechatronik, plastikář, jehož odborná způsobilost umožňuje efektivní 
odbornou komunikaci a spolupráci se specialisty z oborů mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, 
automatizační techniky a dalších příbuzných oborů, obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 
jehož činnost je spojena s instalací, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním 
a údržbou konkrétních elektronických systémů a zařízení. O obor Nástrojař je tradičně mezi žáky 
nejvyšší zájem. Škola spolupracuje s firmami Forez s.r.o. Ostrov a INA Lanškroun, s.r.o., které 
poskytují žákům oborů mechatronik a nástrojař stipendia. Mezi dívkami je zájem o službové obory:  
Kosmetické služby a Kadeřnice. Obor Knihař nabízíme v kraji jako jediní a žáci pobírají stipendia 
poskytovaná Pardubickým krajem.
Ve zkráceném kombinovaném studiu oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se vzdělává 21 
žáků a 3 žáci v oboru Knihař.

 
Historie školy

Historie školy úzce souvisí s historií n. p. Tesla Lanškroun. V letech 1945 a 1946 se postupně přesou-
vala 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 započalo od  března 1949 výukou ve dvou třídách. Toto datum 
lze považovat 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 nádraží (dnes 
prodejna Tauer). Praktické vyučování probíhalo v prostotách Tesly (budova C). Internát byl na Ol-
brachtově ulici (betoňák). Děvčata byla ubytována v Nádražní ulici (Komerční banka).  Ve školním 
roce 1950/1951 začala výuka oboru strojní zámečník, ukončení výuky souviselo s ukončením činnosti 
instituce zvané „Státní pracovní zálohy“. K výchově vlastních učňů sloužila Závodní škola práce, v 
rámci které organizovala Tesla pro kovoobory teoretické i praktické vyučování. Odborné učiliště n. p. 
Tesla Lanškroun zahájilo výuku dne 1. 9. 1958. Odborný výcvik i teoretická výuka byly umístěny v 
Dolní Čermné, školní výuka v Sokolském pavilonu, praktický výcvik v bývalé Applově strojírně. Od r. 
1960 se v budově okresního soudu v Lanškrouně na Kollárově vyučovala teorie, dílny zůstaly v Dolní 
Čermné. Vyučovány byly kovoobory, především nástrojař, strojní zámečník, soustružník kovů, nově 
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byly zavedeny obory elektromechanik a frekvenční mechanik. Dne 11. 9. 1961 bylo zahájeno vyučo-
vání ve Střední odborné škole – obor sdělovací technika. Po kontrole, která konstatovala, že je vyučo-
vání nelegální, byla škola přiřazena ke SPŠ elektrotechnické v Pardubicích. Po roce byly lanškrounské 
třídy přiřazeny ke SPŠ železniční 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 rovněž účastnila. Bylo to v oboru mechanik elektronických zařízení, 
později přejmenovaným na mechanik elektronik. V roce 1972 bylo zahájeno vyučování ve dvouletém 
oboru mechanička elektrotechnické výroby. V roce 1976 a byla obnovena výuka na Střední škole pro 
pracující. Výuka se postupně přetvořila v nástavbové obory s denní, dálkovou nebo večerní formou, ve 
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. Až 
do roku 1991 byla škola součástí a.s. Tesla Lanškroun. Vyučovalo se v budově na Kollárově ulici a v 
dílnách v Dolní Čermné, žáci byli ubytováni na DM v Krátké ulici. 
Po delimitaci k 1. 7. 1991 vznikla příspěvková organizace SOUE Lanškroun s právní subjektivitou. 
Na materiální bázi SOUE byla zřízena Střední odborná škola jako rozpočtová organizace od 1. 9. 1993 
a zahájeno vyučování oboru slaboproudá elektrotechnika. Od 1. 9. 1991 byla otevřena Rodinná škola 
a jedna třída strojních mechaniků a obráběčů kovů, později nástrojařů.  Rodinná škola byla umístěna 
v objektu bývalé školky na Olbrachtově ulici, elektrotechnické dílny na Palackého ulici. V roce 1992 
byl přemístěn zbytek elektrotechnických dílen do levého křídla DM na Krátké ulici. V Dolní Čermné 
zůstaly pouze strojní obory a sklady.
Integrovaná střední škola V Lanškrouně byla zřízena 1. 9. 1993 jako příspěvková organizace s plnou 
právní subjektivitou. V únoru 1997 zrušilo MŠMT nábor do čtyřletého studijního oboru rodinná škola, 
tak skončila její sedmiletá historie. K 1. 7. 1997 se připojilo, SOU Lanškroun, Nádražní 922, se všemi 
svými žáky i zaměstnanci, obory a budovou v Lidické ulici č. 199. Tímto krokem se významně rozšířil 
rozsah oborů vyučovaných na ISŠ o obory služeb, především kosmetička, knihař pro ruční výrobu a 
od školního roku 1998/1999 i kadeřník. V roce 1999 byl dokončen areál školy a sportovní hala na So-
kolské ulici (Střelnice), kam se přestěhovaly všechny učebny odborného výcviku a laboratoře.  Změnu 
zřizovatele sledovala i účelná změna názvu školy. ISŠ v Lanškrouně se v říjnu 2001 přejmenovala na 
SPŠ a SOU Lanškroun. Propojení střední odborné školy se středním odborným učilištěm bylo podně-
tem ke změně názvu od r. 2005 na SOŠ a SOU Lanškroun.

Archiv školy

Spolupráce s odborovou organizací
Na škole působí odborová organizace ZO 2  ČMOS PŠ. Jejím předsedou je Mgr. Hynek Otava. 
Vedení školy a odborová organizace spolupracují bez problémů.  Probíhají jednání při tvorbě ko-
lektivní smlouvy i ostatních dokumentů upravujících chod školy. Vedení školy se snaží vyhovět 
všem požadavkům odborové organizace, pokud nejsou v rozporu s legislativou. Je řádně uzavřena 
kolektivní smlouva, která upravuje vztahy mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. Škola 
odebírá odborný tisk s odborovou tematikou vydávaný ČMOS PŠ. Zástupci vedení školy a správní 
zaměstnanci se účastní řady odborných seminářů organizovaných ČMOS PŠ. 
  Mgr. Hynek Otava
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Organizace školy
Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun

Sídlo organizace: 563 01 Lanškroun, Kollárova 445

IČO: 150 28 216

Kontakt: web: http://www.spslan.cz
 e-mail: info@spslan.cz 
 tel./fax:  +420 465 321 081, +420 465 321 083
 ID dat. schránky:  n8mwf7d

Právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj

Náplň činnosti: vzdělávání a výchova žáků

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. Jana Janoušková – 14. 3. 2018

Školská rada: 
Mgr. Stanislava Švarcová, Mgr. Renata Richterová Tučková, Barbora Jirásková – do 31. 12. 2017
Ing. Bc. Vladimír Štefančík, Mgr. Eva Dadáková, Eliška Benešová – od  1. 1. 2018

Vedoucí domova mládeže
Bc. Jitka Drábková

Školská rada  
Ve školním roce 2018/2019 pracovala v SOŠ a SOU Lanškroun školská rada do 31. 12. 2017 ve 
složení:  Mgr. Stanislava Švarcová, Mgr. Renata Richterová Tučková, Barbora Jirásková.
Od 1. 1. 2018 pracuje školská rada ve složení: Mgr. Bc. Vladimír Štefančík – zástupce za Pardubický 
kraj, Mgr. Eva Dadáková – zastupuje rodiče a nezletilé žáky a Eliška Benešová, která je zástupkyní 
za zletilé žáky.
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Rada rodičů
 Jaroslav Holeček     předseda
 Ondřej Šácha     místopředseda 
 Mgr. Marcela Martincová    jednatel
 Ing. Vladimír Šilar     hospodář
 Jaroslava Marešová     člen
 Jaroslav Holeček     člen
 František Mareš     člen
 Monika Janhubová     člen
 Jana Johanidesová     člen
 Iva Preclíková     člen
 Eliška Matějková     revizní komise
 

Rada žáků 
 1. MZ  - Tereza Medříková
 1. KN  - Patrik Cygánek
 2. KN+2. MZ - Kristýna Ptáčková
 3. KN  - Šárka Prošková
 1. KA               - Vlastimil Gajdůšek
 2. KA  - Veronika Pocklanová
 3. KA  - Martina Vávrová
 1.ME+ 1.KM  -    Lukáš Straka
 2. KM  - Tereza Štorková
 2. ME  - Jan Borek
 3. KM  - Magda Vorbová
 3. ME  - Pavel Tareš 
 4. ME+4.KM - Lukáš Blažek
 1. NS               - Filip Kotas
 2. NS  - Jan Holubec
 3. NS  - Jan Karlík

Garantem činnosti rady žáků je výchovná poradkyně Mgr. Jana Janoušková

Poradní sbor ředitele
Poradní sbor ředitele školy má následující složení: 
 SOŠ a SOU Lanškroun  Ing. Miroslav Martinec 
    Bc. Milan Lédl 
    Mgr. Vlasta Tomanová 
    Bc. Jindřich Král 
    Vlastimil Jureček 
 ZŠ Dobrovského, Lanškroun  Mgr. Dana Krátká 
 ZŠ Jiráskova, Lanškroun  Mgr. Monika Dušková 
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 ZŠ Smetanova, Lanškroun   Mgr. Milan Valúšek 
 MÚ Lanškroun    Mgr. Radim Vetchý 
 AVX Czech Republic, s. r. o.   Mgr. Dana Horská 
 Forez, s. r. o.    Martin Pecháček 
 Fortell, s. r. o. 
 SOMA spol. s r. o.    Ing. Pavla Kusá 
 KOMFI spol. s r. o.   Ing. Jana Slováková 
 Schaeffler Production CZ s. r. o.  Pavla Mačátová 
 SCHOTT CR, s. r. o. 
 Nadační fond micro:la 
 Úřad práce Ústí nad Orlicí   Iva Tomšová 
 Isolit-Bravo, s. r. o. Jablonné n. Orlicí  Ing. Kvido Štěpánek 
 Předseda Rady rodičů   Ondřej Šácha 

Poradní sbor může být dále rozšiřován. Je svoláván ředitelem školy podle potřeby, nejméně však 
jednou za rok. 

Plánované zasedání poradního sboru je v měsíci říjen 2018 - únor 2019. 

Zasedání poradního sboru zhodnotí orientaci školy, přijímací řízení a přijme doporučení k dalšímu 
rozvoji školy. 

Školní psycholožka
I v tomto školním roce působila na škole Mgr. Kamila Barlow jako školní psycholožka. Jejími klien-
ty bylo několik žáků především z prvních ročníků, kteří projevili zájem o sezení. Kromě konzultací 
se žáky paní psycholožka provedla sociometrické šetření ve vybraných prvních ročnících a ve tře-
tích ročnících maturitních oborů. Byla také nápomocna výchovné poradkyni Mgr. Janě Janouškové, 
která v této pozici pracovala prvním rokem.
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Přehled oborů

Střední odborné učiliště 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik    1.  r., 2. r. a 3. r.
ŠVP  Mechatronik (ME)
  čtyřletý studijní obor s maturitou 

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

69-41-L/01 Kosmetické služby    1. r, 2. r, 3. a 4. r.
ŠVP  Kosmetička (KM)
   čtyřletý studijní obor s maturitou
26-53-H/01 Elektromechanik  pro zařízení a přístroje  1. r., 2. r.
ŠVP  Mechanik elektronických zařízení (MZ)
  tříletý učební obor
   
32-52-H/01 Nástrojař     1., 2. a 3. r. 
ŠVP  Nástrojař (NS)
  tříletý učební obor
 
69-51-H/01 Kadeřník      1., 2. a 3. r.
ŠVP  Kadeřník (KA)
  tříletý učební obor
 
34-57-H/01 Knihař       1., 2. a 3. r.
ŠVP  Knihař pro ruční zpracování (KN)
  tříletý učební obor

V práci a vědění je naše spasení.  (F. L. Rieger)



Výroční zpráva za školní rok 2018/201912

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

Studijní plány

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ME)  
-   čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle  ŠVP Mechatronik (1. ročník) 

Ročník 1. 2. 3. 4. ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura   3 2 2 4 11
Anglický/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd  1 - 1 1 3
Dějepis   1 - 1 1 3
Matematika   3 3 3 3 12
Fyzika  2 1 1 - 4
Biologie a Základy ekologie 1,5 - - - 1,5
Chemie  1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika   - 1 2 - 3
Informační a kom. technologie  2 2 1 1 6
Celkem VVP 19,5 14 16 15 64,5

Odborné předměty
Technická dokumentace  2 - - - 2
Mechanika  1 1 - - 2
Základy elektrotechniky  3 2 - - 5
Materiály a technologie  2 1 - - 3
Elektronika  - 1 - - 1
Elektronické zařízení  - - 2 2 4
Elektrické měření  - 2 2 2 6
Automatizace    - - - 2 2
Mechatronika  - - 2 3 5
Číslicová technika  - - 1 1 2
Výpočetní technika  - 2 1 2 5
Odborný výcvik  6 10,5 10,5 7 34
Celkem OP 14 19,5 18,5 19 71

CELKEM 33,5 33,5 34,5 34 135,5

Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.
Leonardo Da Vinci
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26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ME)  
-  čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle  ŠVP Mechatronik (2. a 3. ročník), Mechatronik plastikář (4. ročník) 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura   3 2 2 4 11
Anglický/Německý jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd  1 - 1 1 3
Dějepis   1 - 1 1 3
Matematika   3 3 3 3 12
Fyzika  2 1 1 - 4
Biologie a Základy ekologie 1,5 - - - 1,5
Chemie  - 1 - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika   - 1 2 - 3
Informační a kom. technologie  2 2 1 1 6
Celkem VVP 18,5 15 16 15 64,5

Odborné předměty
Technická dokumentace  2 - - - 2
Mechanika  1 1 - - 2
Základy elektrotechniky  3 2 - - 5
Materiály a technologie  2 1 - - 3
Elektronika  - 1 - - 1
Elektronické zařízení  - - 2 2 4
Elektrické měření  - 2 2 2 6
Automatizace    - - - 2 2
Mechatronika  - - 2 3 5
Číslicová technika  - - 1 1 2
Výpočetní technika  - 2 1 2 5
Odborný výcvik  6 10,5 10,5 7 34
Celkem OP 14 19,5 18,5 19 71

CELKEM 32,5 34,5 34,5 34 135,5
 
Poznámka: ve 2 a 3. ročníku jsou 2 týdny odborné praxe
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69-41-L/01  -    Kosmetické služby (KM)  
-  čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle ŠVP Kosmetička (1. a 2. ročník)

Ročník 1. 2. 3. 4. ŠVP
Všeobecné vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura Čj 3 2 2 4 11
Anglický/Německý jazyk I 3 3 3 3 12
Anglický/Německý jazyk II 2 2 2 2 8
Základy společenských věd 1 - 1 1 3
Dějepis                           1 - 1 1 3
Matematika                    3 3 2 2 10
Fyzika                             1 - - - 1
Biologie a Základy ekologie 1 - - - 1
Chemie                           2 2 1 - 5
Tělesná výchova            2 2 2 2 8
Ekonomika                    - 1 2 - 3
Informační a kom. technologie 2 2 - - 4
Celkem VVP 21 17 16 15 69

Odborné předměty
Zdravověda                   2 2 1 2 7
Materiály                      - - 1 2 3
Kosmetika                    2 1 2 3 8
Estetická a výtvarná výchova  2 1 - - 3
Odborný výcvik           6 13 14 10,5 43,5
Celkem OP 12 17 18 17,5 64,5

CELKEM 33 34 34 33,5 133,5

Základem charakteru je síla vůle. Oscar Wilde
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69-41-L/01  -    Kosmetické služby (KM)  
-  čtyřletý studijní obor s maturitou
Vzdělávání podle ŠVP Kosmetička (3 a 4. ročník)

Ročník 1. 2. 3. 4. ŠVP
Všeobecné vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura Čj 3 2 2 4 11
Anglický/Německý jazyk I 3 3 3 3 12
Anglický/Německý jazyk II 2 2 2 2 8
Základy společenských věd 1 - 1 1 3
Dějepis                           1 - 1 1 3
Matematika                    2 2 2 2 8
Fyzika                             1 - - - 1
Biologie a Základy ekologie 1 - - - 1
Chemie                           2 2 1 - 5
Tělesná výchova            2 2 2 2 8
Ekonomika                    - 1 2 - 3
Informační a kom. technologie 2 2 - - 4
Celkem VVP 20 16 16 15 67

Odborné předměty
Zdravověda                   2 2 1 2 7
Materiály                      - - 1 2 3
Kosmetika                    2 1 2 3 8
Estetická a výtvarná výchova  2 1 - - 3
Odborný výcvik           6 14 14 10,5 44,5
Celkem OP 12 18 18 17,5 65,5
Povinně volitelný předmět
Matem. seminář/Konverzace v CJ 1 1

CELKEM 32 34 34 33,5 133,5

Stůj si za tím v co věříš, i když to znamená stát sám.   Andrew Biersack
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26-52-H/01    Elektromechanik pro zařízení a přístroje (MZ)  
-  tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP  (1. a 2. ročník)

Ročník 1. 2. 3. ŠVP
Všeobecné vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura            2 2 1 5
Cizí jazyk          (Aj. Nj)                     2 2 2 6
Občanská nauka                   1 1 1 3
Matematika                                2 2 1 5
Fyzika                                       1 1 - 2
Biologie a základy ekologie 1,5 - - 1,5
Chemie                                    1 - - 1
Tělesná výchova                     2 1 1 4
Ekonomika                              - - 2 2
Informační a kom. technologie        2 1 1 4
Celkem VVP 14,5 10 9 33,5

Odborné předměty
Technická dokumentace      2 - - 2
Materiály a technologie     3 - - 3
Základy elektrotechniky     4 1 - 5
Elektrické měření               1 1 2 4
Elektronika                         1 2 1 4
Elektronické zařízení          - 2 2 4
Mechatronika                  - - 2 2
Výpočetní technika            - 1 1 2
Číslicová technika              1 - - 1
Odborný výcvik                     6 15 15 36
Celkem OP 18 22 23 63

CELKEM 32,5 32 32 96,5
Nepovinné předměty
Tělesná výchova                   - 1 - 1
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26-52-H/01    - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Zkrácená kombinovaná forma (1. a 2. ročník)

Vzdělávací okruhy Počet hodin v ročníku Celkem 1.a 2.r.

Odborné předměty Poznámka 1. r. 2. r.
Základy elektrotechniky 38 19 57
Elektrická měření 19 19 38
Elektronika 38 38 76
Elektronická zařízení - 38 38
Technická dokumentace Konzultační hodiny 19 - 19
Materiály a technologie Konzultační hodiny 19 - 19
Výpočetní a číslicová technika Konzultační hodiny 9,5 9,5 19
Číslicová technika Konzultační hodiny - 19 19
Mechatronika - 38 38
Odborný výcvik 152 152 304

294,5 332,5 627
          
      

Představivost je vším. Je to ukázka blížících se životních krás.   Albert Einstein 
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23-52-H/01 Nástrojař (NS) 
- tříletý učební obor
Vzdělávání podle ŠVP  (1., 2. a 3. ročník)

Ročník 1. 2. 3. ŠVP
Všeobecné vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura           2 2 1 5
Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka                  1 1 1 3
Matematika                               2 2 1 5
Fyzika                                      1 1 - 2
Chemie                                   1 - - 1
Biologie a základy ekologie 1,5 - - 1,5
Tělesná výchova                    2 1 1 4
Informační a kom. technologie 2 1 1 4
Ekonomika                             - - 2 2
Celkem VVP 14,5 10 9 33,5

Odborné předměty
Technická dokumentace        3 2 - 5
Strojírenská technologie        3 2 - 5
Strojnictví                              3 - 1,5 4,5
Technologie                           3 2 3 8
Základy programování CNC - 1 1 2
Odborný výcvik                    6 15 17,5 38,5
Celkem OP 18 22 23 63

CELKEM 32,5 32 32 96,5
Nepovinné předměty
Tělesná výchova                  - 1 - 1
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23-52-H/01    - Nástrojař – kombinované studium
Zkrácená kombinovaná forma (1. a 2. ročník)

Vzdělávací okruhy Počet hodin v ročníku Celkem 1.a 2.r.
Odborné předměty 1. r. 2 r.
Technická dokumentace 14 (7) 14 (7) 18 (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)
210 210 420

34 -57-H/01    Knihař (KN)   
-  tříletý učební obor
Vzdělávání podle ŠVP  (1., 2. a 3. ročník) Knihař pro ruční zpracování

Ročník 1. 2. 3. ŠVP
Všeobecné vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura      2 2 2 6
Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka             1 1 1 3
Matematika                        2 1 1 4
Fyzika                                 1 1 - 2
Biologie a základy ekologie 1,5 - - 1,5
Chemie                              2 1 - 3
Tělesná výchova                1 1 1 3
Ekonomika                        - - 2 2
Informační a kom. technologie 1 1 1 3
Celkem VVP 13,5 10 10 33,5

Odborné předměty
Polygrafické materiály     1 1 0,5 2,5
Technologie                       2 2,5 4 8,5
Odborné kreslení               1 1 - 2
Základy polygrafie            1 1 1 3
Odborný výcvik                15 17 17 49
Celkem OP 20 22,5 22,5 65

CELKEM 33,5 32,5 32,5 98,5
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69-51-H/01     Kadeřník (KA)  
-  tříletý učební obor 
Vzdělávání podle ŠVP  Kadeřník (1., 2. a 3. ročník) 

Ročník 1. 2. 3. ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 - 2
Biologie a základy ekologie 1 - - 1

Chemie 2 1 - 3
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1 2 3
Celkem VVP 14 11 10 35

Odborné předměty
Výtvarná výchova 1 1 1 3
Zdravověda - 1 1 2
Technologie 3 2,5 3 8,5
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

      
        

Dělejme co můžeme! Prozřetelnost se postará o to, co vede k cíli.   Kutuzov
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Přehled oborů ve školním roce 2018/2019

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik    
ŠVP  Mechatronik (ME)
čtyřletý studijní obor s maturitou 

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

69-41-L/01 Kosmetické služby    
ŠVP  Kosmetička (KM)
čtyřletý studijní obor s maturitou

26-53-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  
ŠVP  Mechanik elektronických zařízení (MZ)
tříletý učební obor
   
32-52-H/01 Nástrojař      
ŠVP  Nástrojař (NS)
tříletý učební obor
 
69-51-H/01 Kadeřník      
ŠVP  Kadeřník (KA)
tříletý učební obor
 
34-57-H/01 Knihař       
ŠVP  Knihař pro ruční zpracování (KN)
tříletý učební obor

Škola ve školním roce 2018/2019

Ředitel školy:  Ing. Jaroslav Novák 
Zástupce ředitele pro TV: Ing. Miroslav Martinec 
Statutární zástupce ředitele: Eliška Matějková 
Vedoucí učitelé OV a PV: Bc. Milan Lédl
   Vlastimil Jureček
   Mgr. Vlasta Tomanová
Vedoucí vychovatelka: Bc. Jitka Drábková
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Janoušková 
Vedoucí tech. oddělení: Vladimír Mareš
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Úsek teoretického vyučování
Ing. Mgr. Monika Divišová, Mgr. Gabriela Kubištová, Bc. Jindřich Král, Mgr. Jiří Mann, Mgr. Mar-
cela Martincová, Mgr. Dana Minářová, Mgr. Čestmír Nakládal, Josef Němec, Mgr. Jana Podoláno-
vá, Mgr. Pavel Richter, Mgr. Renata Richterová Tučková, Mgr. Bc. Martina Stejskalová, Mgr. Hana 
Sýkorová, Ing. Vladimír Šilar, Mgr. Jiřina Vaňková, Mgr. Markéta Záplatová

Úsek praktického vyučování
Mgr. Eva Dadáková, Ing. Mgr. Monika Divišová, Dana Faltejsková, Barbora Gáborová, Vladimír 
Mazák, Jan Minář, Radka Navrátilová, Josef Němec, Mgr. Hynek Otava, Mgr. Renata Richterová 
Tučková, Bc. Andrea Suchomelová, Jana Šponarová, Bc. Petra Vaňousová, Adéla Vernerová, Mgr. 
Markéta Záplatová

Úsek domova mládeže
Petr Gefing, Pavel Janků, Zdeněk Luňák, Zdenka Vaníčková

Úsek správy
Josef Bílý, Pavla Fišerová, DiS., Dagmar Jandová, Eva Koudelková, Ivana Janíková, Lenka Jež-
ková, Lenka Jungová, Petr Křivohlávek, Jiří Nastoupil, Hana Rezková, Simona Richterová, Luděk 
Skalický, Jarmila Suchomelová, Renata Štěrbová, Irena Šťovíčková

Externí pracovníci 
Mgr. Bc. Kamila Barlow, Ing. Ivan Bednář, Mgr. Jana Jílková, Vladimír Provazník, Ladislav Šem-
bera

Personální zabezpečení 

Učitelé 
Jméno    Vzdělání/Předmět  Praxe        Období/Úvazek
Ing. Mgr. Monika Divišová  VŠ pedagogická a strojní 20,5 R od 1. 9. 2017
    VP (Td)    část. úvazek
Mgr. Jana Janoušková  VŠ pedagogická,st.zk. 14,5 R 
    VP (Aj) 
Mgr. Gabriela Kubištová  VŠ pedagogická  26 R   
    VP (Čj, Zsv)   
Bc. Jindřich Král   VŠ pedagogická   44 R   část. úvazek
    OP (Mch, Me, Em, Mat)   
Mgr. Jiří Mann           VŠ pedagogická, st.zk.           21,5 R 
    VP (Aj, preventista)    
Ing. Miroslav Martinec  VŠ elektro, DPS   31,5 R
    OP (En, Ez, Ze)    
Mgr. Marcela Martincová  VŠ pedagogická  17,5 R
    VP (F,M) 



23Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

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

Mgr. Dana Minářová  VŠ pedagogická  18,5  R
    VP (Ch, Zdr)
Mgr. Čestmír Nakládal  VŠ pedagogická  28 R 
    VP (M, Vt, Ict, Čt, Tv)
Josef  Němec   USO, v   11,5 R od 1. 9. 2017
    VP (Ict)    část. úvazek
Ing. Jaroslav Novák  VŠ elektro  43 R 
    OP (Ze)
Mgr. Jana Podolánová  VŠ učitelství OP, DPS 34,5  R 
    OP (T,Pom, Ok, Ek, Zp)              
Mgr. Pavel Richter   VŠ, DPS, st. zk.  34,5 R   část. úvazek
    VP (Tv)                 
Mgr. Bc. Martina Stejskalová  VŠ pedagogická, filosof.        22,5 R  
    VP (Nj, D, Ev, Vv, Ek)
Mgr. Hana Sýkorová  VŠ pedagogická  21,5 R od 1. 9. 2017
    VP (Čj)    část. úvazek
Ing. Vladimír Šilar   VŠ strojní, DPS   36 R
    OP (Td, T, St, Cnc, S)
Mgr. Vlasta Tomanová  VŠ ped.,DPS,v  33,5 R  část. úvazek
    OP (T, Pom)
Mgr. Renata  Richterová Tučková VŠ, v   21,5 R   část. úvazek
    OP (Ko, Ma, Zek, On)    
Mgr. Jiřina Vaňková  VŠ pedagogická   30,5  R
    VP (M, F)     
Mgr. Markéta Záplatová  VŠ, v   17 R   část. úvazek
    OP (T, Ma, On)   

Učitelé odborného výcviku a praktického vyučování
Jméno Vzdělání Obor Praxe Období/Úvazek
Obory služeb
Mgr. Eva Dadáková v, USO, DPS kosmetička 15 R
Ivana Dvořáková ÚSO kosmetička 26,5 R od 21.3.2018
    do 30.6.2018  č.ú.
Dana Faltejsková ÚSO, DPS, v knihařka 25 R
Barbora Gáborová ÚSO, v knihařka 4 R            část. úvazek
  asistentka pedagoga  od 1.5.2017  č.ú.
    do 30.6.2018  
Daniela Kalousková ÚSO kosmetička 2 R            část. úvazek
              do 30.6.2018  
Radka Navrátilová v, ÚSO, DPS kadeřnice 13,5 R
Bc. Andrea Suchomelová v, ÚSO, DPS kadeřnice 16,5 R 
Mgr. Vlasta Tomanová VŠ, DPS, v vedoucí učitelka 33,5 R
Mgr. R. Richterová Tučková VŠ, DPS, v kadeřnice  26 R část. úvazek 
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Bc. Petra Vaňousová v, USO kadeřnice 19 R    
Mgr. Markéta Záplatová VŠ, DPS, v kadeřnice 20,5 R část. úvazek

Obory technické
Ing. Mgr. Monika Divišová VŠ, DPS strojní 20,5 R část. úvazek
Vlastimil Jureček ÚSO, DPS, v          vedoucí učitel 38 R
Bc. Milan Lédl VŠ pedagogická  elektro 47 R
Vladimír Mazák ÚSO, v strojní 25,5 R     
Jan Minář ÚSO, DPS, v    elektro 46 R od 1.9.2018  
    do 31.7.2019  č.ú.
Josef Němec ÚSO, v elektro 11,5 od 1.9.2018
    do 31.8.2019 č.ú.
Mgr. Hynek Otava VŠ, DPS    elektro  34 R

Vychovatelé na DM
Jméno   Vzdělání                          Praxe  Období/Úvazek
Bc. Jitka Drábková  VŠ ped.,DPS         31,5 R         
Petr Gefing  ÚSO, DPS         32 R   
Pavel Janků  ÚSO, DPS         31,5 R   
Zdenka Vaníčková  ÚSO, DPS         33 R   
Zdeněk Luňák  ÚSO, DPS         47 R   bezp. prac. od 3.9.2018    
        do 30.6.2019  

Technickoekonomičtí  pracovníci
Jméno           Profese    Praxe          Období
Josef Bílý  školník   38 R  
Dagmar Jandová  personalistka  37 R
Ivana Janíková  uklízečka   38,5 R   
Lenka Ježková  skladnice   48 R  od 1.9.2018   
        do 30.6.2019
Lenka Jungová  účetní   25,5 R  
Eliška Matějková  účetní, ZŘ  31 R
Vladimír Mareš  referent maj. správy 34,5 R  
Hana Rezková  uklízečka   23,5 R    
Simona Richterová  výdej stravy, úklid  31 R 
Luděk Skalický   správce inf. a kom. tech. 19,5 R  část. úvazek
Jarmila Suchomelová uklízečka   40 R
Irena Šťovíčková  účetní   26 R    

Všem pracovníkům, kteří ukončili pracovní poměr ve školním roce  2018/2019, děkujeme za dobře 
vykonanou práci pro školu. Přejeme vám pracovní úspěchy v dalším zaměstnání. 
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Školská zařízení

Modernizace a údržba školských objektů ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 byly finanční prostředky použity k provedení rekonstrukcí oprav a vy-
bavení budov školy následovně :
Sokolská 288 (budova praktické výuky, sportovní hala, školní jídelna)
                        - zakoupen devítimístný osobní automobil zn. Ford (k zajištění praxe žáků
                          u firmy Bravo Jablonné n/O) v částce 738 735,- Kč.
                          (příspěvek Pardubického kraje 500 000,- Kč.)
                        - oprava - výměna bočních vchodových dveří budovy v částce 45 794,- Kč.
                        - rozvod elektroinstalace na učebně CNC  v částce 35 315,- Kč.
                        - oprava - dovybavení el. rozvaděče v částce 21 992,- Kč.
                        - oprava nouzového osvětlení v částce 9 558,- Kč.
Lidická 199 (budova praktické výuky, kosmetický a kadeřnický salon)
                       - celková rekonstrukce sociálního zařízení v částce 1 676 192,- Kč.
                        (příspěvek Pardubického kraje 700 000,- Kč.)
                       - stavební práce a oprava rozvodů elektroinstalace učebny kadeřnictví
                         v částce  155 437,- Kč.
Krátká 310 (domov mládeže) 
              - celková oprava pokoje č. 4 včetně rozvodu elektroinstalace v částce 36 865,- Kč.
Všechny budovy
Revize, prohlídky a servis - elektroinstalace budov, plyn. kotelny, plyn. spotřebiče,
                                                el. spotřebiče, tlakové nádoby, výtah, tělocvič. nářadí, komíny,
                                                hydranty, has. přístroje v částce 74 921,- Kč.

Domov mládeže ve školním roce 2018/2019
Do domova mládeže bylo v tomto školním roce přihlášeno 119 žáků a žákyň. Provoz domova byl 
zahájen 2. 9. 2018 příjezdem a ubytováním prvních nastupujících. Tak jako v předešlých létech se stav 
ubytovaných během školního roku měnil a k datu 31. 10. 2018 se stav žáků ustálil na počtu 110 osob, 
z čehož bylo 96 dívek a 14 chlapců. 
Letošní rok kapacitu ubytovaných ovlivnila cena levného jízdného. Sehrála v rozhodování rodičů ne-
malou roli. Ti, kteří dojížděli z blízkého okolí, porovnali cenu jízdného s cenou za ubytování, zvolili 
levnější variantu. Opět ubytovat by se rozhodli jen v případě velmi nepříznivého počasí. Proto se  
v letošním roce domov neustále hemžil neubytovanými spolužáky. Ti přicházeli společně z vyučování 
s našimi ubytovanými žáky a volný čas trávili společně, dokud nemuseli odejít na autobusový, nebo 
vlakový spoj.    
Celodenní provoz domova mládeže zajišťovali v tomto roce čtyři pedagogičtí pracovníci – dva 
vychovatelé a dvě vychovatelky. Jejich výchovné působení má velmi široký záběr. Neomezuje se 
pouze na dodržování řádu domova mládeže a všech bezpečnostních předpisů včetně programového 
vyplnění volného času vhodnými aktivitami. Snaží se preventivně působit na žáky ve všech oblas-
tech, kde shledávají nedostatky v chování a jednání žáků. Velký důraz kladou na rozvoj a upevňo-
vání morálních vlastností žáků, vzájemnou toleranci, ohleduplnost a kamarádskost. Důležitou roli 
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zastávají vychovatelé při  řešení konfliktních situacích mladých lidí. Zvládnout v klidu a bez emocí 
urovnání hádky tak, aby vše bylo zakončeno podání rukou k usmíření, není vždy jednoduché. 
Také se stále pokoušíme motivovat žáky k pracovním činnostem a doplnit tak jejich volnočasové 
aktivity i prací. Mimo každodenního úklidu svého pokoje a generálního úklidu jedenkrát týdně se 
mohou zapojit do prací, které poskytuje náš sportovní areál. Jedná se o různé brigády v určitém 
ročním období.  V zimě je třeba uklidit sníh, na podzim listí a během celého roku je nutné udržovat 
hřiště v pořádku. Zde vidíme velké rozdíly, ale lenošit nikoho nenecháme. Všichni žáci se postupně 
v těchto pracích vystřídají. I když u některých vidíme, že vztah k ruční práci nemají. Nikdo je to 
nenaučil. Proto mají problém i s obyčejným úklidem svého pokoje. 
Vyplnit volný čas dnešní mladé generaci má svá úskalí. Telefony a tablety s nooteboky jsou pro 
většinu žáků nepostradatelné a neradi své moderní hračičky odkládají. Proto nabídku volnočasových 
aktivit stále obměňujeme, aby žáky nalákala zvědavost a dobrovolně se zapojili do různých aktivit. 
Letos domov mládeže ovládla tabata. Cvičení tabatu je efektní metoda intervalového tréninku, při 
kterém se zvyšuje tělesná kondice a síla. Za pěkného počasí využívali žáci k tomuto cvičení hřiště 
DM a v případě zimy se dvakrát týdně cvičilo v kulturních místnostech. Mezi další oblíbené lze 
zařadit bowling, stolní fotbal, stolní tenis, basketbal, střelba ze vzduchovky a fotbal. Velmi málo 
zájemců bylo o jakékoliv ruční práce. 

Důležitou částí dne v domově mládeže je čas, po který se žáci mají připravovat na vyučování. Je to 
tzv. studijní doba. Tady shledáváme u některých žáků neschopnost se samostatně připravit na výuku. 
Pomocná ruka je nabízena určitými pedagogy v hodinách doučování. My vychovatelé se snažíme 
pomoci těm žákům, kteří sami přijdou a potřebují radu. Nejvíce vytíženým byl pan vychovatel  
P. Janků, který poradil mnoha začátečníkům i pokročilým žákům a podělil se se svými vědomostmi 
v matematice a německém jazyku. Velmi nás potěší, pokud žáci přijdou z vyučování a hlásí, že do-
stali pěknou známku ze zkoušení nebo písemné práce.

Jsme rádi, že každým rokem přichází více žáků a žákyň, kteří po dobu základní docházky měli různé 
zájmy a koníčky. To nám dává možnost navázat na jejich určité schopnosti a vědomosti a nadále tyto 
žáky v jejich zájmech podporovat. I když se najdou někteří s negativním postojem ke všem činnos-
tem, snažíme se jejich nechuť k zájmovým aktivitám zlomit. Věříme, že i v dalších letech budeme 
úspěšní a nadále potkáme stále více těch žáků, kteří budou zvídaví a aktivní. Naučit žáky umět trávit 
svůj volný čas, nenudit se a chtít se připravit na výuku je pro nás vychovatele hlavní náplní naší 
práce, která nás těší o to víc, pokud žáci mají zájem.   

Jitka Drábková

ROK 2018 – 14. ročník KADEŘNICKO-KOSMETICKÉ SOUTĚŽE
Podzimní čas je pro domov mládeže vždy velmi činorodým obdobím. Letos se již po čtrnácté zapo-
čaly přípravy na kadeřnicko-kosmetickou soutěž, která se konala 27. listopadu v prostorách domova 
mládeže. 
Vybrat téma pro letošní rok nebylo pro dívky žádným oříškem, jako tomu bylo v předešlých létech. 
Sama děvčata přišla s návrhem tématu Halloween. Ostatní zúčastnění okamžitě s tímto návrhem 
souhlasili a mohlo se začít pracovat na přípravách.
Tříčlenná soutěžní družstva, která se sestávají z kosmetičky, kadeřnice a modelu začala přemýšlet 
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na jakou halloweenskou postavu přemění svoji modelku. Každá ze soutěžících dívek měla jinou 
představu. Někdo chtěl vytvořit krásnou princeznu, jiný zase hrůzostrašnou osobu nebo známou 
filmovou osobnost. Vždy se ale děvčata dohodla a svou postavu společně s dívkou modelkou od-
souhlasily. Následovalo vybírání oblečení. Někdo doma probral skříně, někdo obhlédl secondhand 
a někteří vybrali něco vhodného ze svých šatníků. Líčidla a potřeby pro účesy většina dívek měla, 
ale přesto některé žákyně zavítaly do drogérií a hledaly něco originálního. V podvečerních hodinách 
se pak dívky scházely a zkoušely nalíčit a učesat modelku tak, aby odpovídala jejich představám.
Očekáváný den soutěže byl tady. Neklidné přecházení na chodbách, rušno v pokojích a nahlížení 
do soutěžních místností nenechávalo nikoho klidným. Jakmile začali přicházet naši hosté, dívky se 
uklidnily a čekaly na pokyn, kdy už mohou konečně vstoupit do kulturní místnosti, kde zasedla naše 
vážená porota. 
Postu předsedkyně poroty se již poněkolikáté ujala paní Mgr. Vlasta Tomanová. Odbornou kosme-
tickou poradkyní byla slečna Dis. Adéla Vernerová a odborné kadeřnické poradkyně se zhostila, také 
již poněkolikáté paní Mgr. Markéta Záplatová, která je zároveň i třídní učitelkou dívek 1. ročníku 
kadeřnic. Nepostradatelnou porotkyní byla také třídní učitelka 1. ročníku kosmetiček paní Mgr. 
Gabriela Kubištová. Naším dalším porotcem se stal pan vychovatel Pavel Janků. Za žáky a žákyně 
zasedla do poroty Oleksandra Korshunová, žákyně 4. KM a Veronika Dvořáková, žákyně 3. KA. 
Moderování se ujala Klára Kumpoštová, žákyně 2. KM a celý večer doplnil evergreeny a halloveen-
skou hudbou David Polák, žák 1. NS.  
Po dobu jedné hodiny se kadeřnice a kosmetičky soutěžních družstev snažily nalíčit a učesat mo-
delky dle svých představ. Tentokráte si v kategorii líčení nejlépe vedla Michaela Lajzová, ze třídy 
2. KM, která obsadila 1. místo. Na druhou příčku dosáhla Alena Bednářová, také ze třídy 2. KM. 
A bronz si odnesla Jana Poulová, žákyně třídy 1. KM. V kategorii účesů obsadila 1. místo Tereza 
Tesárková, žákyně třídy 2. KA a velmi pěkné druhé místo obsadila Kristýna Peřinová, žákyně třídy 
1. KA. Na třetím místě se umístil Lukáš Chlouba, žák třídy 1. KA.
Zaslouženě byli všichni oceněni kosmetickými balíčky, na které nám jako v předešlých letech po-
skytlo finanční prostředky SRPDŠ naší školy. Děkuji všem soutěžícím, kteří se s chutí zapojili do 
tohoto klání a pečlivě se připravili. Velmi děkuji také všem pedagogickým pracovníkům, kteří ač 
nemají spousty volného času, neodmítnou naše pozvání a zaštítí tuto soutěž nejen svým odborným 
přístupem, ale i povzbudivým vlídným slovem.  

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.  Winston Churchill
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Přijímací řízení 
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 se konalo ve dnech od 12. 4. 2019 do 31. 8. 2019. Ředitel 
školy jmenoval komisi pro přijímací řízení ve složení:
 Předseda:           Ing. Jaroslav Novák
 Členové:    Dis. Pavla Fišerová, 
              Ing. Miroslav Martinec
                                               Mgr. Vlasta Tomanová
     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 přijímací 
zkoušky dne 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019.

              termín    další termíny
Obor při-

hláše-
no

při-
jato

ZL od-
volá-

ní

přij. 
na 

odv.

ZL 
z 

odv.

ZL 
cel.

při-
hlá-
šeno

při-
jato

ZL ZL 
cel.

Elektrotechnika 1 0 - - - - - - - - -
Mechanik elektrotech-
nik

8 8 4 - - - 4 1 1 0 0

Nástrojař 27 27 14 - - - 14 1 1 1 1
Elektromechanik pro 
zařízení  a přístroje

11 11 3 - - - 3 1 1 0 0

Kosmetické  služby 38 30 17 - - - 17 7 7 3 3
Kadeřník, kadeřnice 53 53 36 - - - 36 0 0 - 0
Knihař   14 14 8 - - - 8 1 1 1 1
Celkem 152 143 82 - - - 82 11 11 5 5
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Výsledky vzdělávání 
Počty žáků v jednotlivých oborech na SOŠ a SOU Lanškroun 
ve školním roce 2018/2019 ke dni 28. 6. 2019 v denním studiu

Třída Třídní učitel P Chlapci/Dívky Celkem žáků
1. ME Mgr. Gabriela Kubištová 9 1/8 39
2. ME Mgr. Jiřina Vaňková 11 10/1
3. ME Mgr. Marcela Martincová 11 11/0
4. ME Mgr. Bc. Martina Stejskalová 8 8/0
1. NS Ing. Vladimír Šilar 23 22/1 65
2. NS Mgr. Jiří Mann 19 19/0
3. NS Mgr. Čestmír Nakládal 23 23/0
1. MZ Mgr. Jana Podolánová 6 5/1 12
2. MZ Mgr. Jana Janoušková 6 6/0
1. KM Mgr. Gabriela Kubištová 17 1/16 60
2. KM Mgr. Jiřina Vaňková 19 0/19
3. KM Mgr. Marcela Martincová 11 0/11
4. KM Mgr. Bc. Martina Stejskalová 13 0/13
1. KA Mgr. Markéta Záplatová 19 1/18 70
2. KA Mgr. R. Richterová Tučková 23 2/21
3. KA Mgr. Dana Minářová 28 1/27
1. KN Mgr. Jana Podolánová 8 3/5 23
2. KN Mgr. Jana Janoušková 10 0/10
3. KN Mgr. Jana Podolánová 5 0/5
Celkem 269 113/156 269
Zkrácené studium
1. ZX Bc. Milan Lédl 8 6/2 18
2. ZX Bc. Milan Lédl 10 6/4
1. ZN Ing. Vladimír Šilar 3 1/2 3
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Přehled vyučovaných předmětů
A - Automatizace
Aj - Anglický jazyk
Čj - Český jazyk
Čt - Číslicová technika
Cad - Technická dokumentace CAD
D - Dějepis
Ek - Ekonomika
Em - Elektrické měření
En - Elektronika
Ep - Elektronické počítače SW
Ete - Elektrotechnologie
Etm - Elektrotechnické měření
Evv - Estetická a výtvarná výchova
Ev - Etická výchova
Evn - Etická výchova (nepovinný)
Ez - Elektrické zařízení
F - Fyzika
Hw - Elektronické počítače HW
Ch - Chemie
Ict - Informační a komunikační technologie
K - Konstrukce
kAj - Konverzace v Aj
kNj - Konverzace v Nj
Ko - Kosmetika
Ls - Literární seminář
Lsn - Literární seminář (nepovinný)
M - Matematika
Ma - Materiály
Mat - Materiály a technologie
Me - Mechanika
Mch - Mechatronika
Mcn - Matematické cvičení (nepovinný)
Mpt - Mikroprocesorová technika
Nj - Německý jazyk
On - Občanská nauka
Ok - Odborné kreslení
Ov - Odborný výcvik, praxe
Pom - Polygrafické materiály
Pp - Práce s počítačem a programování
Psy - Psychologie
Ps - Počítačové systémy
Psc - Počítačové systémy – cvičení
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Pss - Psaní na stroji
Psv - Psychologie a společenská výchova
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

Teď musíme všichni táhnout za jeden provaz, nebo na něm budeme do jednoho viset. 
Benjamin Franklin
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Studijní výsledky ve školním roce 2018/2019

Třída 1. ME 2. ME 3. ME 4. ME 1. NS 2. NS 3. NS
Třídní učitel Ku Vj Mm St Sl M Na
Počet žáků 9 11 11 8 25 20 23
Dívek 1 1 0 0 1 0 0
Chlapců 8 10 11 8 24 20 23
Absence
Celkem hodin 355 518 812 218 1275 1294 723
Neomluvené hodiny 0 3 9 6 71 6 0
% absence TV 6,2 7,1 11,1 7,00 8,69 11,00 7,75
% absence OV 6,5 5,8 11,9 11,8 11,86 11,00 5,03
% docházky TV 93,8 92,9 88,9 93,00 91,31 89,00 92,25
% docházky OV 93,5 94,2 88,1 88,2 88,14 89,00 94,97
Klasifikace
Prospělo s vyz. 2 0 0 0 1 1 1
Prospělo 7 8 6 6 17 15 21
Neprospělo 0 3 5 2 5 3 1
Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0
Celkový průměr 1,941 2,693 2,854 2,582 2,578 2,596 2,464
Nejlepší průměr 1,20 1,73 1,87 1,79 1,21 1,40 1,45
Nejhorší průměr 2,93 3,86 3,29 3,23 3,86 3,45 3,27
Pochvaly
Ředitele školy 0 0 1 0 0 0 0
Třídního učitele 2 2 2 0 0 0 0
Chování
1. stupeň 9 11 11 8 22 19 23
2. stupeň 0 0 0 0 3 0 0
3. stupeň 0 0 0 0 0 0 0
Důtky
Ředitele školy 0 0 0 0 1 0 0
Třídního učitele 0 0 2 0 0 1 0

Na –  Mgr. Čestmír Nakládal  Ri – Mgr. Pavel Richter 
Mm – Mgr. Marcela Martincová  Ru –  Mgr. Renata Richterová Tučková
Šl –   Ing. Vladimír Šilar  St –  Mgr. Martina Stejskalová
Zm –  Mgr. Markéta Záplatová  Pj –   Mgr. Jana Podolánová
Md – Mgr. Dana Minářová  Ku –  Mgr. Gabriela Kubištová
Vj – Mgr. Jiřina Vaňková  Le –   Bc. Milan Lédl
Jj –  Mgr. Jana Janoušková  M –  Mgr. Jiří Mann
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Třída 1.MZ 1. ZX 2. ZX 2. MZ 1. KM 2. KM 3.KM 4. KM
Třídní učitel Pj Le Le Jj Ku Vj Mm St
Počet žáků 6 11 10 6 17 19 11 13
Dívek 1 2 4 0 16 19 11 13
Chlapců 5 9 6 6 1 0 0 0
Absence
Celkem hodin 375 180 164 877 1253 1510 858 676
Neomluvené hodiny 0 0 0 59 13 6 0 14
% absence TV 10,55 15,00 9,00 24,3 11,8 10,9 11,1 13,5
% absence OV 9,02 11,2 9,2 22,7 15,2 12,9 13,76 17,6
% docházky TV 89,45 85,00 91,00 75,7 88,2 89,1 88,9 86,5
% docházky OV 90,98 88,8 90,8 77,3 84,8 87,1 86,24 82,4
Klasifikace
Prospělo s vyzn. 0 2 2 0 1 0 0 0
Prospělo 6 6 8 4 15 15 11 11
Neprospělo 0 0 0 2 1 4 0 2
Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkový prům. prospěch 2,604 2,518 2,150 2,620 2,498 2,716 3,114 2,664
Nejlepší průměr 2,19 1,00 1,50 2,15 1,27 1,75 2,54 1,42
Nejhorší průměr 3,44 3,71 3,50 3,67 3,47 3,18 3,54 3,58
Pochvaly
Ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 0
Třídního učitele 0 0 0 0 0 3 0 0
Chování
1. stupeň 6 8 10 4 21 19 11 13
2. stupeň 0 0 0 2 2 0 0 0
3. stupeň 0 0 0 0 1 0 0 0
Důtky
Ředitele školy 0 0 0 2 0 0 0 0
Třídního učitele 0 0 0 1 0 0 0 0
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Třída 1. KA 2. KA 1. ZN 3. KA 1. KN 2. KN 3. KN
Třídní učitel Zm Ru Sl Md Pj Jj Pj
Počet žáků 19 23 3 28 8 10 5
Dívek 18 21 2 27 5 10 5
Chlapců 1 2 1 1 3 0 0
Absence
Celkem hodin 1437 1973 0 1704 474 553 446
Neomluvené hodiny 6 99 0 19 0 0 86
% absence TV 7,3 9,9 0 11,5 9,73 17,99 12,5
% absence OV 14,00 15,5 0 11,8 8,08 14,95 18,7
% docházky TV 92,7 90,1 0 88,5 90,27 82,1 87,5
% docházkv OV 86,00 84,5 0 88,2 91,92 85,05 81,3
Klasifikace
Prospělo s vyzn. 1 0 2 0 0 1 2
Prospělo 12 18 0 27 6 9 3
Neprospělo 6 5 1 1 2 0 0
Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0
Celkový prům. prospěch 2,349 2,859 1,00 2,431 3,00 2,279 1,963
Nejlepší průměr 1,31 1,60 1,00 1,77 1,77 1,69 1,45
Nejhorší průměr 3,55 3,79 1,00 3,75 3,86 3,23 3,09
Pochvaly
Ředitele školy 0 0 0 0 0 0 1
Třídního učitele 3 0 0 0 2 2 2
Chování
1. stupeň 16 22 2 28 5 9 5
2. stupeň 3 1 0 0 3 0 0
3. stupeň 0 0 0 0 0 0 0
Důtky
Ředitele školy 0 0 0 0 1 0 0
Třídního učitele 0 1 0 0 3 0 0
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Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky

Maturitní zkoušky 2018/19 – státní a profilová 4. KM
4.KM     třídní učitel Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Na začátku školního roku   13 žákyň 
Na konci školního roku 30. 4. 2019 2 ž neukončili 4 r. (Foglová Marie, Kučerová Karolína) 

Harmonogram MZ 
11 žáků – řádný termín –   11ž – celá MZ 
Praktická MZ   13. - 14. 5. 2019 
Písemné zkoušky podle JZS  10. - 11. 4. 2019, 2. - 3. 5. 2019 
    10. 4. 2019, Čj - PP
    11. 4. 2019, Aj - PíP
      2. 5. 2019, M - DT, Aj - DT
      3. 5. 2019, Čj - DT
    20. - 24. 5. 2019  studijní volno
    29. - 30. 5. 2019  ústní MZ
7. 6. 2019 – předávání maturitních vysvědčení
ŠMK – Ing. Jaromíra Tmějová – Zemědělská škola Lanškroun
Předseda maturitní komise – Ing. Hana Blažková – SPŠ chemická Pardubice

Výsledky:
5 žákyň prospělo – Kučerová L., Kvapilová K., Lujková L., Mlíková A., Novotná M. 
6 žákyň neprospělo – Beranová T. (M – DT, Zdr – UZ), Kačírková D. (M – DT), Korshunová M. (Čj 
– PP, M – DT), Kovaříková L. (Čj – DT), Rybičková S. (Čj – DT, M – DT), Žerníčková B. (Čj – DT)
Celkem 38 % P  z celkového počtu 13ž
 45 % P z maturujících žáků (11ž) 

Maturitní zkoušky 2018/19 – státní a profilová 4. ME
4.ME     třídní učitel Mgr. Bc. Martina Stejskalová
Na začátku školního roku   8 žáků 
Na konci školního roku 30. 4. 2019 2ž neukončili 4 r. (Hajzler Radek, Kekelák Jakub) 

Harmonogram MZ
6 žáků – řádný termín  6ž – celá MZ
Praktická MZ   13. - 14. 5. 2019 
Písemné zkoušky podle JZS  10. - 11. 4. 2019, 2. - 3. 5. 2019 
    10. 4. 2019, Čj - PP 
    11. 4. 2019, Aj - PíP
      2. 5. 2019, M - DT, Aj – DT
      3. 5. 2019, Čj – DT
    20. - 24. 5. 2019  studijní volno
    27. 5. 2019  ústní MZ
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7. 6. 2019 – předávání maturitních vysvědčení
ŠMK – Ing. Jaromíra Tmějová – Zemědělská škola Lanškroun
Předseda maturitní komise – Ing. Petr Kynčl – ISŠ Nová Paka

Výsledky:
3 žáků prospěli – Šilar M., Martínek F., Mikula M.
3 žáci neprospěli – Ryšavý Filip (Čj – UZ, Mch – UZ), Blažek Lukáš (Čj – UZ, M – DT), Divíšek 
Jan (Čj – DT)
Celkem 38 % P  z celkového počtu 8ž
  50 % P z maturujících žáků (6ž) 

Opravné maturitní zkoušky  -  školní  rok 2018/2019 4. ME a 4. KM
4. ME
Jaro 2019
1. opravný termín Antes Aleš (M – DT), Beneš Ondřej (M – DT)
2. opravný termín Holeček Jan (M – DT), Hučík Vojtěch (M – DT), Skalický Ondřej (Čj – PP)
Výsledky: 
3ž prospěli – Antes Aleš, Holeček Jan, Skalický Ondřej
2ž neprospěli – Beneš Ondřej (M – DT), Hučík Vojtěch (M – DT)
Celkem 83 % P z celkového počtu 12ž  
 91 % P z maturujících žáků (11ž)

Opravné maturitní zkoušky:  
4. ME
Podzim 2019
Tř. učitel   Mgr. Bc. Martina Stejskalová, Mgr. G. Kubištová
1. řádný termín:  Hajzler Radek, Kekelák Jakub
1. opravný termín:  Ryšavý Filip (Čj – UZ, Mch – UZ), Blažek Lukáš (Čj – UZ, M – DT), 
  Divíšek Jan (Čj – DT)
2. opravný termín:  Beneš Ondřej (M – DT)

4. KM
Podzim 2019
třídní učitel  Mgr. Bc. Martina Stejskalová
1. řádný termín:  Foglová Marie, Kučerová Karolína (PUP)
1. opravny termín:  Beranová T. (M – DT, Zdr – UZ), Kačírková D. (M – DT), 
  Korshunová M. (Čj – PP, M – DT), Kovaříková L. (Čj – DT), 
  Rybičková S. (Čj – DT, M – DT), Žerníčková B. (Čj – DT)
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Závěrečné zkoušky 2018/2019
3.NS   23ž
tř. učitel    Mgr. Čestmír Nakládal
1ž    neukončil 3. ročník (Palkovič Tomáš - OZ) 
1. termín  22ž 21ž P(1 x V), 1ž N (Kylar P. - PíZ) 
1. termín  1ž září  
2. termín  1ž září 1ž  Palkovič T. - PíP
3. temín  
Celkem 91 % P z celkového počtu 23 žáků
 95 % P z 22 žáků

2.ZX   10ž
tř. učitel    Bc. Lédl Milan
1. termín  10 ž 9ž P (3 x V), 1ž N (Riegler Štefan UZ)
2. termín  1 ž září Riegler Štefan – UZ
3. termín  
Celkem 90 % P z celkového počtu 10 žáků 

3.KA   28ž   1ž skončila   
tř. učitelka   Mgr. Minářová
1. termín  27 ž  25ž P, 2ž N (1ž Kořenovská A.- PíZ, 1ž  Králová M.- PíZ, UZ) 
2. termín  2 ž září Kořenovská A.- PíZ, Králová M.- PíZ, UZ 
3. termín 
Celkem 89 % P z celkového počtu 28ž
 93 % P z 27 žáků 

3.KN   5ž      
tř. učitelka   Mgr. Podolánová Jana
1 termín  5ž  5ž P  
Celkem 100 % P z celkového počtu 5 žáků

Opravné závěrečné zkoušky  -  školní rok 2018/2019
Třída  3. NS 
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška   3. 9. 2018
praktická zkouška   4. - 5. 9. 2018
ústní zkouška   6. 9. 2018
opravnou zkoušku konal   1 žák

Zkušební komise:
Předseda:  Ing. Josef Hájek – SOU a U Svitavy
Místopředseda: Vlastimil Jureček
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Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar
Odborník z praxe: Luboš Vávra

Výsledky  opravné závěrečné zkoušky:    
neprospěl  1 žák
 
Třída  3. KA
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
praktická zkouška   4. - 5. 9. 2018
opravnou zkoušku měla konat  1 žákyně – nedostavila se

Třída  3. NS 
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška   10. 12. 2018
opravnou  zkoušku konali   3 žáci

Zkušební komise:
Předseda:  Ing. Josef  Hájek – SOU a U Svitavy
Místopředseda: Vlastimil Jureček
Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar

Výsledky  opravné závěrečné zkoušky:    
prospěli  3 žáci

Třída  3. KA 
Termíny opravných závěrečných zkoušek:
písemná zkouška   10. 12. 2018
opravnou  zkoušku konaly   2 žákyně

Zkušební komise:
Předseda:  Mgr. Hana Kadidlová – SOU obchodní a OŠ SČMSD Polička
Místopředseda: Mgr. Vlasta Tomanová
Třídní učitel: Mgr. Markéta Záplatová

Výsledky  opravné závěrečné zkoušky:    
prospěly  2 žákyně

Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží.   Robert Fulghum
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jméno a Příjmení Datum akce poč. 
h/D

Název vzděl.  akce Místo

1 Mgr. Čestmír Nakládal 12.9. 2018 6 h Seminář ICT Pardubice
2 Bc. Petra Vaňousová 10.-11.9. 2018 2 dny Školení Goldwell Brno
3 Mgr. Eva Dadáková 20.9. 2018 6 h Líčení + česání Litomyšl
4 Bc. Petra Vaňousová 20.9. 2018 6 h Líčení + česání Litomyšl
5 Mgr. Jana Janoušková 19.9. 2018 4 h Setkání vých. por. Ústí nad. Orl.
6 Ing. Jaroslav Novák 19. - 20.9. 2018 2 dny Jednání AKAKOS Brno
7 Bc. Milan Lédl 19. - 20.9. 2018 2 dny Jednání AKAKOS Brno
8 Mgr. Markéta Záplatová 8.10. 2018 6 h Školení Framesi Hr. Králové
9 Mgr. R. Richterová Tuč. 8.10. 2018 6 h Školení Framesi Hr. Králové
10 Mgr. Eva Dadáková 2.10. 2018 6 h Odborná stáž Dzierzoniow
11 Mgr. Jana Podolánová 2.10. 2018 6 h Odborná stáž Dzierzoniow
12 Mgr. Markéta Záplatová 2.10. 2018 6 h Odborná stáž Dzierzoniow
13 Josef Němec 2.10. 2018 6 h Odborná stáž Dzierzoniow
14 Mgr. Jana Janoušková 2.10. 2018 6 h Odborná stáž Dzierzoniow
15 Ing. Jaroslav Novák 2. - 4.10. 2018 3 dny Asociace SŠ Špindlerův Mlýn
16 Mgr. Jana Janoušková 10.10. 2018 4 h Setkání vých por. Česká Třebová
17 Mgr. Marcela Martincová 15.10. 2018 5 h Školení Ústí n. Orl.
18 Mgr. Gabriela Kubištová 12.-13.10. 2018 2 dny Stáž Dzierzoniow
19 Mgr. Hana Sýkorová 12.-13.10. 2018 2 dny Stáž Dzierzoniow
20 Jitka Drábková 12.-13.10. 2018 2 dny Stáž Dzierzoniow
21 Ing. Jaroslav Novák 12.-13.10. 2018 2 dny Stáž Dzierzoniow
22 Vlastimil Jureček 12.-13.10. 2018 2 dny Stáž Dzierzoniow
23 Bc. Milan Lédl 12.-13.10. 2018 2 dny Stáž Dzierzoniow
24 Ing. Jaroslav Novák 22.-23.10. 2018 2 dny Porada ředitelů Seč
25 Andrea Suchomelová 6.11. 2018 8 h Školení Goldwell Brno
26 Mgr. Markéta Záplatová 6.11. 2018 8 h Školení Goldwell Brno
27 Mgr. R. Richterová Tuč. 6.11. 2018 8 h Školení Goldwell Brno
28 Josef Němec 26.10. 2018 6 h Stáž Wroclaw
29 Bc. Milan Lédl 26.10. 2018 6 h Stáž Wroclaw
30 Mgr. Hynek Otava 26.10. 2018 6 h Stáž Wroclaw
31 Petra Vaňousová 7.-8.11. 2018 2 dny Školení Brno 
32 Mgr. Vlasta Tomanová 7.11. 2018 4 h NOV – RVP Praha
33 Ing. Miroslav Martinec 20.11. 2018 8 h Školení Ústí n. Orl.
34 Bc. Milan Lédl 27.11. 2018 6 h Jednání AKAKOS Brno
35 Mgr. Markéta Záplatová 18.12. 2018 6 h Exkurze Chrudim
36 Mgr. R. Richterová Tuč. 18.12. 2018 6 h Exkurze Chrudim
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37 Dana Faltejsková 18.12. 2018 5 h Exkurze Praha
38 Bc. Petra Vaňousová 18.12. 2018 6 h Exkurze Praha
39 Mgr. Hana Sýkorová 4.1. 2019 8 h Školení Brno
40 Mgr. Hana Sýkorová 18.1. 2019 8 h Školení Brno
41 Mgr. Jiří Mann 23.1. 2019 10 h Školení ŠMK Pardubice
42 Mgr. Marcela Martincová 12.2. 2019 8 h Seminář Pardubice
43 Ing. Miroslav Martinec 21.2. 2019 6 h Seminář Pardubice
44 Mgr. Vlasta Tomanová 7.3. 2019 8 h Školení ZONER Pardubice
45 Mgr. Eva Dadáková 21.3. 2019 8 h Školení MZ Pardubice
46 Bc. Andrea Suchomelová 21.3. 2019 10 h Školení Goldwell Hr. Králové
47 Bc. Petra Vaňousová 21.3. 2019 10 h Školení Goldwell Hr. Králové
48 Luděk Skalický 7.3. 2019 8 h Školení Pardubice
49 Ing. Jaroslav Novák 6.3. 2019 12 h Porada ředitelů Pardubice
50 Bc. Jindřich Král 6.3. 2019 10 h Seminář Praha
51 Bc. Milan Lédl 6.3. 2019 6 h Školení SOD Česká Třebová
52 Bc. Milan Lédl 21.3. 2019 13 h Veletrh Ampér Brno
53 Josef Němec 21.3. 2019 13 h Veletrh Ampér Brno
54 Mgr. Hynek Otava 21.3. 2019 13 h Veletrh Ampér Brno
55 Mgr. Bc. M. Stejskalová 26.3. 2019 6 h Exkurze Praha
56 Ing. Jaroslav Novák 27.3. 2019 12 h Porada ředitelů Pardubice
57 Ing. Mgr. M. Divišová 15.4. 2019 6 h Exkurze PPT Linhartice
58 Vladimír Mazák 15.4. 2019 6 h Exkurze PPT Linhartice
59 Mgr. Bc. M. Stejskalová 24.4. 2019 6 h Seminář Pardubice
60 Mgr. R. Richterová Tuč. 30.4. 2019 8 h Školení Framesi Hr. Králové
61 Mgr. Markéta Záplatová 30.4. 2019 8 h Školení Framesi Hr. Králové
62 Bc. Petra Vaňousová 30.4. 2019 8 h Školení Framesi Hr. Králové
63 Bc. Andrea Suchomelová 30. 4. 2019 8 h Školení Framesi Hr. Králové
64 Mgr. Markéta Záplatová 20.-24. 5. 2019 4 dny Odborná stáž Dzierzoniow
65 Bc. Milan Lédl 20.5.2019 12 h Odborná stáž Dzierzoniow
66 Bc. Milan Lédl 23. 5. 2019 6 h  Exkurze muzeum Žamberk
67 Ing. Jaroslav Novák 23. 5. 2019 10 h Seminář PH max Pardubice
68 Mgr. Markéta Záplatová 3. 6. 2019 4 h Školení školský p. Jablonné n. O.
69 Vladimír Mazák 14. 6. 2019 6 h Exkurze fi MTA Bystřec
70 Mgr. Jana Janoušková 12. 6. 2019 10 h Školení Pardubice
71 Mgr. Eva Dadáková 20. 6. 2019 6 h Exkurze Svitavy
72 Dana Faltejsková 20.-22. 6. 2019 3 dny Knih. Seminář Plzeň
73 Mgr. Vlasta Tomanová 20.-22. 6. 2019 3 dny Knih. Seminář Plzeň
74 Mgr. Markéta Záplatová 19. 6. 2019 6 h Školení Jablonné n. O.

     



Výroční zpráva za školní rok 2018/201942

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

Mezinárodní knihařský seminář v Plzni
Dne 20. 6. - 23. 6. 2019 proběhl XXIII. Mezinárodní knihařský seminář v Plzni. Součástí semináře 
bylo XVI. Trienále umělecké knižní vazby. V rámci slavnostní vernisáže byly vyhodnoceny ceny 
Jindřicha Svobody, Vítězslava Prágra, Jiřího Hadlače a Otto Blažka. Pro výstavu jsme připravili  
vitrínu s pracemi naší školy. 
Přednášky se konaly v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Už ve čtvrtek 20.6. v 17.30 hod. 
proběhla první přednáška pana Jiřího Fogla, o Žlutickém kancionálu, o replice, kterou zhotovil.
V pátek 21.6. se zhostili přednášek:
Tomáš Velechovský – prezentace pláten BN International, dřívější název Platex
Mechthild Lobisch – Přehled díla Thorwald Henningsen
Lubomír Krupka – Vazba na hlubokou drážku (Bradel) s dřevěnými deskami
Od 14 hodin proběhla vernisáž, během níž byli oceněni knihaři za své vazby.
Odpoledne byla připravena přednáška Sue Doggett- Materiál rozhoduje – knihařské umění + design 
vazeb. V sobotu 22. 6. byl zahájen prodej knihařských potřeb a další přednášky:
Ivan Kopáčik- Barokní knižní vazba
Soňa Hudoková – výroba makety gotické řezané knižní vazby
Marie Benešová – Techniky mramorování usní - Rychlé kožené vazby podle Keith A. Smith
Michaela Čermáková – Restaurování knihy se slonovinou
Přednášky byly zajímavé a přínosné. Některé výrobky děláme stejně, ale našly se i dobré vychytáv-
ky, které nám usnadní práci.

Dana Faltejsková

 
V práci a vědění je naše spasení.   - F. L. Rieger
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Prezentace školy na veřejnosti
 

Zkrácené kombinované studium
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 21 dospělých zkrácené kombinované studium v oborech 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 2 Nástojaři

Dny otevřených dveří
Ve školním roce 2017/2018 škola připravila několik dnů otevřených dveří: v pátek 19.10. 2018 a 
23.11. 2018 od 14 do 17 hodin a v sobotu dne 24.11. 2018 a 12.1. 2019 od 9 do 12 hodin.

Burzy škol
Dne 18. 10. 2018 se učitelé a žákyně Střední odborné ško-
ly a Středního odborného učiliště Lanškroun zúčastnili 
burzy škol ve Svitavách. Zájemci z 8. a 9. tříd ZŠ zde 
získali informace k jednotlivým studijním i učebním obo-
rům.  
Zároveň byli všichni srdečně pozváni na dny otevřených 
dveří.
   Mgr. Eva Dadáková

Kurs líčení s Bauerem
Ve středu dne 17. 10. 2018 se konalo školení na líčení pod vedením nejznámějšího českého vizážisty 
Pavla Bauera.  
Kurzu se zúčastnily žákyně oboru Kosmetička. 
První část byla věnována teoretické části, která byla zaměřena na aplikaci make-upu, stínů, správné 
používání štětců a základní pravidla při líčení. 
V druhé části se pan Bauer věnoval praktickým ukázkám. Předvedl kouřové líčení, aplikaci očních 
linek v černé i barevné variantě. Dále 
ukázal techniku airbrush (bezdotykové 
líčení pomoc kompresoru). Tato techni-
ka se používá hlavně při líčení v televi-
zi, modelek na přehlídky nebo svatební 
líčení. Lze tím aplikovat jak make-up, 
stíny, linky, tvářenku, tak i rtěnku atd. 
Školení bylo pro dívky velikým příno-
sem, jelikož ho využijí k blížícímu se 
školnímu kolu soutěže Kalibr Cup. Téma 
letošní soutěže je “Moulin Rouge”. 

Mgr. Eva Dadáková 
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ŠKOLENÍ KADEŘNICKÉ FIRMY „FRAMESI“ Hradec Králové, 
„trendy podzim - zima 2018“.

Dne 8. 10. 2018 se žáci 1., 2. a 3. ročníku oboru Kadeřník zúčastnili školení od kadeřnické firmy 
„Framesi“ v Hradci Králové. Pod názvem:  „Trendy podzim - zima 2018“.
Letošní kolekce měla název „WILD KINGDOM“ a „ECCENTRIC LAMPUS“. 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, tak v účesové tvorbě. 
Styl inspirovaný WILD KINDOM – KRÁLOVSTVÍ DIVOČINY – oděvy i doplňky obsahují jeden 
či více vzorů inspirovaných divokou džunglí. Základem nové kolekce účesů je proto proměnlivost a 
bohatost barev. Vzdušný styl, nezkrocené prameny skvěle ladí s plností zvířecích vzorů na látkách s 
nadvládou bílé, černé a hnědé barvy.
ECCENTRIC LAMPUS – VÝSTŘEDNÍ VYSOKOŠKOLÁK – trend navštěvuje imaginární vyso-
kou školu, kde představuje neobvyklé charaktery lidí a pomáhá jim nalézt svobodu a sebevyjádření. 
Nabízí radikální změnu v tom, co považujeme za krásné. Doplňky si majitelé tohoto trendu velmi 
pečlivě vybírají a hledají nekonvenční věci. Trend miluje jásavé barvy vlasů jako je třešňově červe-
ná, měděná, meruňková či tmavě ořechová. Střihy a barvy lze kombinovat a upravit dle osobnosti 
klientky.  
Poté nám kadeřníci představili modelky a provedli jejich změnu. Ostříhali šest modelek, které měly 
dopředu nabarvené vlasy, a provedli konečnou úpravu, při které používali přípravky od firmy Fra-
mesi. Jednou z modelek se stala i naše žákyně, které provedli změnu v barvení.
Žákyně byly s tímto školením spokojeny, nejen proto, že se dozvěděly nové trendy, také proto, že 
získaly nové poznatky z vlasové kosmetiky, brožuru s módními účesy a jejich postupy a certifikát 
o školení.
Více na stánkách www.italystyle.cz nebo www.framesi.cz a faceboku.
Už se moc těšíme na nové trendy jaro – léto.

Mgr. Markéta Záplatová

ŠKOLENÍ KADEŘNICKÉ FIRMY „FRAMESI“ Hradec Králové, 
„trendy jaro– léto 2019“.

Dne 30. 4. 2019 se žáci oboru Kadeřník zúčastnili školení od kadeřnické firmy „Framesi“ v Hradci 
Králové. Pod názvem: „Trendy JARO – LÉTO 2019“.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme dostali pozvání od kadeřnické firmy Framesi na školení, i když 
s touto firmou nepracujeme na odborném výcviku.
Zbrusu nové módní trendy kolekce pro jaro-léto 2019 pokaždé jinak. Tým Italian Style Energy ver-
sus tým Italian Style Framesi. Komu se to povedlo lépe? Udávání trendů, stylů a cool účesů je tak 
opět velice originální. A jaké že to jsou?:
UTILITY GLAM
Skvělým způsobem odpovídá na estetické požadavky spojením sportovní nebo pracovní módy s 
nejelegantnějším zpracováním krejčovských mistrů.
Praktické kapsy, suché zipy, super odolné látky a opasky s uchycením předmětů využije kdokoli. 
Nejnáročnější zákazníci svůj outfit určitě doplní vychytanými detaily, jako jsou ručně vyrobené ko-
žené doplňky. A milovníci ležérní módy zvolí letecké brýle, nepromokavé pláště s hromadou kapes 
a nejnovější typ měkoučkých vyšisovaných džín.
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Jedno z hesel letních přehlídkových mol je “funkčnost”. Sportovní duch, který se proplétá módou už 
řady sezón, mění hranici mezi běžným oblečením a oděvy šitými na míru. Pohodlí a pocit volnosti 
zajišťuje příjemnější prožití každého dne, ale současně se nezříká elegance.
MODNÍ STYL
Touha ochránit se před větrem a deštěm se odráží ve stylu safari bund, cargo kalhot a kombinéz, při-
pomínajících vzhled vašeho oblíbeného opraváře: více ve vašem letním šatníku potřebovat nebudete. 
Barvy mají plnost a intenzivně září: čistá bílá, odstíny velbloudí srsti, fialová, oranžová a korálově 
růžová.
MEGATREND ETHNOLOGICAL
Styl inspirovaný tradičním africkým oděvem bou-bou, plným barev. Nový etnický směr se dočkal 
inovace a řemeslného zpracování, proto skvěle odpovídá vlně mix&match, kterou mají lidé ve velké 
oblibě.
Ethnological (ethnic + technological) je etno stylem 4.0. Přetváří tradiční potisky pomocí počítačově 
tvořených optických efektů a geometrických vzorů. Jedná se o druh jasně rozpoznatelného etna díky 
použitým látkám a grafickému designu.
Outfity v etnickém vzhledu ale v objemech a tvarech následují současný rozhodný a moderní styl.
MODNÍ STYL
Ethnological prezentuje milovníkům módy jednoduché tvary a mladistvý vzhled. Barvy jsou svěží, 
ozvláštněné neonovými tóny a sportovními prvky – neoprenem a jinými technickými látkami. Dohro-
mady tvoří poutavou směs budoucnosti a dávných tradic. Styl Ethnological uvítají i zralé ženy.
Získají nástroj pro vyprávění svých osobních příběhů. Právě pro ně stylisté znovuobjevují kaftany  
s pletenými pásky i bezchybné obleky, proměněné v nejmodernější kousky díky optických digitálním 
potiskům zhotoveným moderní technologií.
MEGATREND FLUIDITY
Jedna věc nikdy nevyjde z módy: střízlivý vzhled. Pokud jde ruku v ruce s důmyslnou nenuceností, 
musí mít výsledek úspěch.
S trendem FLUIDITY ucítíte hlubokou sebejistotu a současně se vyhnete jednotvárnosti davu. Oděvy 
následují pohyby těla díky vzdušným látkám, ve kterých se cítíte stejně jako při příchodu domů, kdy 
skočíte do svých oblíbených šatů, nejpohodlnějších na světě.
I barvy tvoří základ trendu. Jemné odstíny tón v tónu tvoří příjemnou harmonii, a znázorňují volnost  
v oblékání. Filozofii take-it-easy všichni známe, ale hodí se připomenout si tuto ingredienci spokoje-
nosti a well-being.
MÓDNÍ STYL
U každého kousku tohoto trendu zaznamenáte mírnou nadměrnost. Dlouhé rukávy téměř schovávají 
ruce, kalhoty jsou delší a sukně širší než obvykle. Díky vrstvení oblečení jsme připraveni na nepřed-
vídatelné změny jarního počasí. Z palety barev nachází uplatnění převážně ty klasické, od neutrálních 
typických pro město až po pastelové. Světle šedá a bílá, hnědá velbloudí a šalvějově zelená, růžová  
a modrá půvabně zahalují tělo a tvoří znamenitý total look.
MEGATREND JET SET
Mezi silnými trendy jarní a letní sezóny zaujímá JET SET důležité místo. Obrací se k 60. létům a teh-
dejším událostem. Jejich současná verze předvádí privilegované a bohaté milénium, ve kterém se lidé 
chlubí svým pětihvězdičkovým životem na sociálních sítích. Den jako nekonečný večírek u bazénu a 
vzhled zářící jako sklenka se šampaňským.
Obdivovatelé trendu Jet Set milují luxus ve všech jeho podobách a nedočkavě čekají, aby mohli 
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předvést své nejvýjimečnější outfity během letní dovolené.
MÓDNÍ STYL
Otevřete-li dveře šatníku Jet Set, dýchne na vás atmosféra večírků. Ruku v ruce s plnými barvami 
jde zlatá a stříbrná, styl poukazuje na vášnivost a ženskost. Rozdíly mezi dnem a nocí se téměř stí-
rají. Flitry, výšivky a lamé se hodí také pro denní aktivity a na pláž. Styl Jet Set prostě miluje léto. 
Velmi krátké sukně, hluboké výstřihy a rozparky, plavky a sandály v gladiátorském stylu přímo 
volají po dlouhých horkých dnech, pobytu u moře a bezstarostném odpočinku.

Mgr. Markéta Záplatová

Návštěva zahraniční lektorky v hodinách anglického jazyka
V měsíci květnu jsme byli my angličtináři kontaktování americkou lektorkou působící toho času na 
roční stáži na Střední škole zemědělské a veterinární v Lanškrouně.  Niecea Freeman měla zájem  
o návštěvu i další odborné školy ve městě. Po první schůzce jsme se s ní domluvili na několika ho-
dinách, které se uskutečnily v prvním ročníku oboru KA, KM a ME a ve druhém ročníku oboru ME. 
Úvodní hodiny Niecea věnovala aktivitám a prezentaci zaměřených na reálie USA, v navazující hodi-
ně zaměřené na představování se žáci dozvěděli o ní několik osobních informací. Škoda že kvůli blíží-
címu se termínu jejího odjezdu a vyřizováním úředních věcí jsem ji nestihla ukázat výuku odborného 
výcviku a bohužel musela být zrušena i hodina amerického fotbalu. Doufám, že i když na naší škole 
strávila pouze několik hodin, tak pro žáky byla určitým povzbuzením ke studiu angličtiny.

Mgr. Jana Janoušková

Soutěž TECHNOhrátky
9. 5. 2019 se k nám po dvou letech opět vrátily 
oblíbené Technohrátky. Na akci svezly autobusy 
zdarma děti ze ZŠ a MŠ Červená Voda, ZŠ Vin-
cence Junka Dolní Čermná, ZŠ a MŠ Damníkov, 
Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí, ZŠ Libcha-
vy, ZŠ a MŠ Běly Jensen Opatov, ZŠ Radiměř a ZŠ 
Jindřicha Pravečka Výprachtice.

FOREZIÁDA 
V sobotu 1. 6. 2019 se uskutečnila jako tradičně Foreziáda - Dětský den v Rudolticích na fotbalo-
vém hřišti pro zaměstnance a jejich děti firmy Forez. Paní Otevřelová nás požádala jako každý rok, 
o spolupráci s programem na této akci. Děvčata z oborů Kosmetička a Kadeřník pomáhala vytvářet 
pro děti zajímavou atmosféru malováním na obličej a vytvářením kreativních účesů.  
Počasí nám opět velmi přálo, a tak jsme mohy celé odpoledne dělat radost dětem.
Zúčastnily se kadeřnice třetího ročníku a kosmetičky z třetího ročníku pod dohledem mistrové od-
borného výcviku Petry Vaňousové. 
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Děti byly nadšené a hrnuly se k nám už od začátku a naše děvčata měla plno práce až do večera.
Vytvářela krásné účesové kreace pomocí gumiček, ale největší zájem byl o barevné spreje.
Malovaly se obrázky na obličej a jiné části těla podle předlohy. Snažili jsme se vyhovět přání zájem-
ců a jejich fantazii. O malbu byl velký zájem. Jsme rády a rádi, že naše přítomnost udělala dětem 
radost.  
Tuto akci jsme ukončily až v pozdních odpoledních hodinách. Doufáme, že s námi byli všichni spo-
kojení. Děkujeme pořadatelům za pozvání a občerstvení. Těšíme se na další ročník.

Petra Vaňousová

Akademie třetího věku ve škole
Dne 27. 3. 2019 naše službové obory navští-
vila Akademie třetího věku z Lanškrouna.
V rámci vzdělávání seniorů, si na naší škole 
mohli senioři prohlédnout výuku odborného 
výcviku službových oborů Kadeřník, Kos-
metička a Knihař. Seznámili se blíže s náplní 
těchto oborů a byly jim nabídnuty informa-
ce ohledně služeb v naší škole, které mají 
možnost využívat. V rámci této prezentace si 
účastníci exkurze mohli sami vyzkoušet ně-
které pracovní operace a nahlédnout tak pod 
pokličku řemesla, popřípadě se stát našimi 
zákazníky. 
Pro nás to byla velmi milá návštěva a doufáme, že i účastníkům Akademie třetího věku se u nás 
líbilo a určitě se těšíme na další spolupráci.

Adéla Vernerová, DiS

  
Souvislá odborná praxe

Odborná praxe žákyň 2. ročníku oboru Kosmetické služby byla vykonávána na pracovištích od 14. 
do 25. 5. 2019, které si žákyně samy vyhledaly. Zejména v kosmetických salonech, nehtových stu-
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diích, pedikúře nebo v parfumeriích či drogériích. 
Žákyně si tak ověřily teoretické znalosti získané při výuce odborných předmětů v praxi. Vytvořily 
si ucelený obraz o provozování kosmetické činnosti a navázaly na zkušenosti získané z předchozí 
praxe a připravily se tak k vykonání praktické maturitní zkoušky. 
      Mgr. Eva Dadáková

Spolupráce s NailService
Spolupráce mezi oborem Kosmetické služby 
na Střední odborné škole a Středním odbor-
ném učilišti v Lanškrouně a Oksanou Bure-
šovou z firmy NailService začala v roce 2012  
a trvá dodnes.
Firma NailService z Lanškrouna pořádá kur-
zy nehtové modeláže pro žákyně oboru Kos-
metické služby, ale také pro obor Kadeřnice. 
Kurzy vede paní Oksana Burešová. Každá 
žákyně obdrží po kurzu diplom a má také 
možnost si zakoupit přípravky k tomu určené. 
První část kurzu je zaměřena na teorii, kde se 

žákyně naučí veškeré znalosti od růstu nehtů až po přípravky, které jsou určeny k modeláži. V druhé 
praktické časti, žákyně začínají pracovat na modelce. 
Kurz je rozdělen do dvou dnů. První den se žákyně naučí aplikovat gel, především pilovat nehty. Po 
14 dnech, až jsou nehty odrostlé, se učí doplňovat gel. Na kurzu je vysvětlena technika a následné 
možnosti zdobení (francouzská manikúra, zapracování pigmentu, třpytek,…).

Mgr. Eva Dadáková

Spolupráce s firmami
V rámci jednotlivých službových oborů nám při výuce odborného výcviku pomáhají různé firmy  
a odborná společenstva.
V učební oboru Knihař úzce spolupracujeme se Společenstvem českých knihařů (SČK), jehož čle-
nem je naše škola od roku 2000. Tím členstvím jsme získali možnost dalšího vzdělávání učitelů od-
borného výcviku, které probíhá formou seminářů a workshopů za účasti našich předních a zahranič-
ních knihařských mistrů. Učitelé mají možnost poznat nové technologie a blíže poznat a vyzkoušet 
si nové materiály, které, pak zařazují do výuky.
Společenstvo českých knihařů nám pomáhá nejen se vzděláváním, ale snaží se i motivovat žáky 
pořádáním soutěží pro mladé knihaře. Většinou se jedná o soutěž „Vazba jedné knihy“. Všichni zú-
častnění dostanou výtisk jedné knihy a každý samostatně vypracuje návrh designu knihy a následně 
prakticky tento návrh zpracuje na vazbě. V Lanškrouně jsme v oboru ručního zpracování knižní 
vazby již jediní v republice a tak naši žáci si musí soutěžit se žáky příbuzných maturitních oborů,  
z Vyšších odborných škola a Vysokých škol. V každém ročníku se nám podařilo získat nějaké oceně-
ní, například čestné uznání, cenu za řemeslné provedení, cenu za grafický návrh a podobně.
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Tato podpora SČK nám pomáhá žáky motivovat k získání znalostí a dovedností, které mohou uplat-
nit v praxi. Společenstvo se snaží touto spoluprací podpořit, aby toto krásné řemeslo nevymizelo  
a nepřerušila se tím tradice českého knihařství v naší zemi.

Učební obor Kadeřník má velkou podporu v ka-
deřnické firmě Goldwell se kterou spolupracuje-
me již dlouho a od roku 2015 nás firma začala 
podporovat i v materiálovém zabezpečení výuky. 
V rámci výuky odborného výcviku i praxe v ka-
deřnickém saloně pro veřejnost probíhá se znač-
kou Goldwell.
Firma pro naše žáky pravidelně realizuje různá 
školení, zaměřená na barvení, na střihy, ale i na 
komunikaci se zákaznicí apod. Školení probíhají 
na přímo ve škole, ale i přímo ve firmě v Brně, 
kde mají žáci možnost se seznámit s prostředím 
profesionálních salonů. Speciální školení firma 

pořádá i pro učitele odborného výcviku, aby byli odborně připraveni na výuku a nové poznatky tak 
mohli předat žákům. Jednou měsíčně jsou učitelé OV seznamováni se všemi novinkami, které firma 
zavádí na trh. 
Další pomoc nám firma poskytuje při vybavování prvních ročníků nářadím, aby žáci mohli během 
studia pracovat s kvalitními pomůckami. Velkou podporu máme při realizace kosmeticko-kadeřnic-
ké soutěže Kalibr cup, kde firma Goldwell 
je generálním sponzorem a hlavní technolog 
firmy je jedním z hodnotitelů kategorie úče-
sová tvorba.
Tato spolupráce probíhá ve velmi příjemné 
atmosféře a to díky přístupu obchodní zá-
stupkyně Zuzaně Šmídové, se kterou mů-
žeme konzultovat a řešit různé problémy 
a poznatky s používáním produktů firmy 
Goldwell. Za tak vynikající spolupráci jim 
patří poděkování a doufáme, že i do budouc-
na budeme mít ve firmě Goldwell takového 
výborného společníka.
Třetím článkem službových oborů je čtyřletý obor Kosmetické služby, který úzce již dlouho spo-
lupracuje s firmou NailService zastoupenou paní Oksanou Burešovou. Tato spolupráce začala již v 
roce 2012 a trvá dodnes.
Firma NailService z Lanškrouna pořádá kurzy nehtové modeláže pro žákyně oboru Kosmetické 
služby, ale také pro obor Kadeřnice. Kurzy vede paní Oksana Burešová. Každá žákyně obdrží po 
kurzu diplom a má také možnost si zakoupit přípravky k tomu určené. První část kurzu je zaměřena 
na teorii, kde se žákyně naučí veškeré znalosti od růstu nehtů až po přípravky, které jsou určeny k 
modeláži. V druhé praktické časti, žákyně začínají pracovat na modelce. V první části kurzu se žáky-
ně naučí aplikovat gel, a po 14 dnech, se učí doplňovat gel na odrostlé nehty.  Na kurzu je vysvětlena 
technika a následné možnosti zdobení (francouzská manikúra, zapracování pigmentu, třpytek,…).
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Paní Oksana Burešová zabezpečuje kurzy na vysoké úrovni a žákům se vždy věnuje s plným nasa-
zením.
Další spolupráce s touto firmou probíhá při materiálovém vybavení našeho školního kosmetického 
salonu. Podporu od této firmy máme i při soutěži Kalibr cup. Firma zajišťuje prodejní stánek během 
soutěže a paní Burešová je dlouholetým hodnotitelem kategorie Nail-art.

Všem firmám bych toto cestou chtěla poděkovat za jejich podporu a pomoc při výuce našich oborů, 
jsme za tuto spolupráci velmi vděční.

Vlasta Tomanová

Napsali o nás

Mezinárodní soutěž Kalibr Cup 2019
je soutěž žáků středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě. Ve školním roce 2018/2019 se koná 
dne 14. 2. 2019 již 19. ročník, který je pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubic-
kého kraje za oblast školství.
V letošním roce bude soutěžit 27 středních škol z České, Slovenské a Polské republiky - přihlášeny 
jsou i partnerské školy  Zespoł Szkół  im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z Dzierzoniowa a Stredná 
odborná škola z Kežmaroku. 
V letošním roce se soutěží v kategoriích: účesová tvorba, make-up, nail-art a body-art. K dnešnímu 
dni je přihlášeno celkem 66 soutěžících.  Přihlášení jsou finalisté školních kol odborných dovedností 
oboru Kadeřník a Kosmetička. Jednotlivá družstva jsou složena ze soutěžící a modelky, která letos 
ve svých kategoriích budou ztvárňovat společné téma „Moulin Rouge“. V každé kategorii budou vy-
hlášeni první tři soutěžící a ti budou odměněni věcnými cenami. Ostatní účastníci dostanou diplom 
za účast v soutěži. 
Prvních deset vítězných modelů z každé kategorie postoupí do užšího finále, které se bude ko-
nat během mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu WORLD OF 

BEAUTY  & SPA pod záštitou Unie kosmetiček dne 16. 3. 
2019 v PVA EXPO Praha Letňany. Jako jedna z mála středních 
škol v Pardubickém kraji jsme spoluorganizátory této soutěže 
v Praze.
Pro každou kategorii je sestavena hodnotitelská komise z re-
nomovaných odborníků z celé České republiky. Předsedové 
hodnotitelských komisí letošní soutěže jsou: Mgr. Jan Špilar 
– střihoruký Edward z Brna a Denisa Pýchová – majitelka neh-
tového studia Kolín.  
Z celé soutěže bude pořízen filmový záznam, který slouží k 
propagaci akce v Pardubickém kraji a v ostatních zúčastněných 
školách. Další informace k této soutěži jsou: www.kalibrcup.cz
Soutěž Kalibr Cup by se v tak velkém rozsahu nedala zorga-
nizovat bez podpory sponzorů, kterým děkujeme za podporu 
mladých talentů z oborů Kosmetické služby a Kadeřník. Fi-
nanční podporu jsme získali od Ing. Bohumila Bernáška, člena 
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Rady Pardubického kraje za oblast školství.
Generálním sponzorem pro letošní rok je firma 
GOLDWELL – která se zabývá vlasovou kos-
metikou a poradenstvím pro kadeřníky. S ostatní-
mi sponzory jsme ještě v jednání, ale jejich loga  
s odkazem na jejich webové stránky budou vy-
staveny na stránkách Kalibr Cupu po celý rok. 
Doufáme, že soutěž splní očekávané výsledky 
pro jednotlivé školy, i když vyhrát může jen 
jedna. Budoucí kosmetičky a kadeřnice získají 
porovnání mezi vrstevníky pro svoji práci a in-
spirují se pro svůj další profesní rozvoj. 
Příští, 20. ročník Kalibr Cupu, je jubilejní a 
koná se dne 6. 2. 2020 na téma: „PARTY LOOK“

Program soutěže Kalibr Cup 2019
8,00 – 9,30 Prezence soutěžících a losování soutěžních čísel
9,30 – 9,45 Porada zástupců škol
10,00 – 10,15 Zahájení soutěže
10,15 – 10,25 Nástup soutěžících v účesové tvorbě 
10,25 – 10,30 Kontrola modelů
10,30 – 11,30 Soutěž v účesové tvorbě
11,30 – 12,05 Hodnocení – účesová tvorba

DOPROVODNÁ VYSTOUPENÍ 
10,40 – 12,00
12,05 – 12,40 Promenáda modelů – účesová tvorba, fotografování
12,05 – 12,15 Nástup soutěžících make-up + body-art + nail-art
12,15 – 13,15 Soutěž v make-upu
12,40 – 13,00 Přestávka

DOPROVODNÁ VYSTOUPENÍ 
13,05 – 13,40
13,15 – 13,40 Hodnocení – make-up
13,40 – 13,55 Promenáda modelů – make-up – fotografování
13,55  Vyhodnocení kadeřnické části soutěže -  nástup 
  Předání diplomů za účesovou tvorbu 
  Předání „Cena starosty města za kreativitu“ 
  Předání „Cena radního pro školství Pardubického kraje za originalitu“

12,15 – 14,15 Soutěž body-art a nail- art
14,15 – 14,40 Hodnocení body-art a nail- art
14,40 – 14,55  Fotografování body-art a nail- art
14,55  Vyhodnocení make-upu - předání diplomů 
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  Předání „Cena starosty města za kreativitu“
  Předání „Cena radního pro školství Pardubického kraje za originalitu“
15,20  Vyhodnocení nail-art - předání diplomů 
15,30  Vyhodnocení body-art - předání diplomů 
        Tisková zpráva

HISTORIE KALIBR CUP
Kalibr Cup je soutěž žáků středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě. 
Začátek soutěže se datuje do roku 2001. Předcházel ji však rok 2000, kdy škola pořádala soutěž 
odborných dovedností kosmetiček a kadeřnic v nově otevřené sportovní hale. Jako hodnotitele kos-
metické části soutěže jsme si pozvali manžele Vlastu a Karla Libotovských z Kostelce nad Orlicí. 
Při hodnocení výsledků soutěže s manželi Libotovskými došlo k dohodě, pořádat soutěž pro všechny 
střední školy v České republice, ale i v zahraničí. Libotovští si vzali nad soutěží patronát. Vzhledem 
k tomu, že pan Ing. Karel Libotovský byl majitelem vzdělávací agentury KALIBR, bylo dohodnuto, 
že soutěž bude realizována pod hlavičkou Kalibr Cup.
První ročník se uskutečnil 8. února 2001 pouze pro make-up spojený se zdobením nehtů na téma 
„Pozvánka na večerní koktejl“. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 soutěžících, z toho 8 z České repub-
liky a 7 ze Slovenské republiky. První vítězkou se stala Mária Hozdačová ze Zvolena.
Od roku 2002 byla soutěž rozšířena i o kadeřnickou část a postupně se jí účastní stále více středních 
škol. V současné době přijíždějí soutěžící průměrně z 37 středních škol vyučujících obory Kosme-
tička a Kadeřnice.
V roce 2005 se manželé Libotovští vzdali patronátu nad soutěží, ale souhlasili s dalším používáním 
názvu soutěže. Od roku 2006 je hlavním a jediným pořadatelem Kalibr Cupu již jen Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště Lanškroun. Pro každý rok je zvoleno jiné téma, na které soutěžící 
musí modelku učesat, nalíčit a nalakovat nehty. 

Od roku 2001 byla soutěž zaměřena na tato témata:
2001 –  Pozvánka na večerní koktejl
2002 – Úspěšná podnikatelka
2003 – Diskotéka
2004 – Nevěsta
2005 – Rebelka 60. let
2006 – Karneval v Riu
2007 – Živly země
2008 – Plesová sezóna
2009 – Egypt
2010 – Éra hvězd 30 let
2011 –  Žijeme punkem
2012 – Na vlnách luxusu
2013 – Dívka pláže
2014 – Ve znamení zvěrokruhu
2015 – Ve víru flamenca
2016 – Extravagance přehlídkového mola
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2017 – Pin up style
2018 – Mystic Gothic

Každý rok nás soutěží provázejí moderátoři. První rok soutěž moderovala učitelka odborného výcviku 
Eva Chládková. Od roku 2002 až do roku 2005 soutěž provázela herečka a moderátorka Bára Štěpáno-
vá. V roce 2006 vedl soutěž Vladimír Zamazal z Letohradu, od roku 2007 až do roku 2015 nás soutěží 
provázela Vendy Vaníčková, která je profesionální vizážistkou a stylistkou. V roce 2016 soutěž uváděla 
učitelka Petra Holánková a od roku 2017 soutěž uvádí Jiří Doležal, moderátor rádia Vysočina.
Kalibr Cup je soutěž v kosmetické a kadeřnické tvorbě, která se až do roku 2013 dělila na 3 kategorie -  
účesová tvorba, make-up a nail-art. Od r. 2014 je přidána čtvrtá kategorie  - malování na tělo body-art.
Pro každou kategorii je ustanovena hodnotitelská porota sestavená z odborníků z řad kadeřníků a kos-
metiček. Mezi nejznámější odborníky, kteří hodnotili v minulých letech Kalibr Cup patří: kosmetička 
Vlasta Libotovská zakladatelka a majitelka kosmetických salonů VALI a ředitelka Institutu vzdělávání 
a aplikované kosmetiky, Ing. Karel Libotovský majitel vzdělávacího centra profesionální kosmetiky, 
Mgr. Jan Špilar přezdívaný „Střihoruký Edward“, Bobo Sobotka vizážista Filmových studií Barran-
dov, Denisa Pýchová majitelka nehtové školy a mezinárodní porotkyně v nail designu a nail artu, 
Mgr. Jana Zacharová vizážistka, stylistka, konzultantka a poradce v oblasti image i etikety, vizážista a 
konzultant Michal Zachar, Šárka Čmelíková maskérka, Martina Pollaková majitelka školícího zařízení 
Beauty & Art Academy a mnoho dalších.
Sama soutěž je doplněna bohatým doprovodným programem. Poděkování patří všem vystupujícím, 
kteří ochotně zpestřují průběh soutěžního klání. Například ZUŠ Jindřicha Pravečka z Lanškrouna, ta-
neční kroužek Sluníčko, mažoretky Světlušky, Čertice, Lentilky, taneční škola Šárky Prossové, módní 
přehlídky Svatebního centra P. Smrkalové, westernová show Jana Betlacha a mnoho dalších účinku-
jících.
Děkujeme i všem firmám, které vždy ochotně pomáhají sponzorskými dary podpořit realizaci a průběh 
soutěže a zajistit hodnotné ceny pro vítěze, protože bez nich by nebylo možné soutěž zrealizovat. 
Další, jubilejní ročník, Kalibr Cupu se koná 6. 2. 2020 na téma „PARTY LOOK“.

Soutěže

Amavet 2019
Dne 15. února 2019 se konal Festival vědy a techniky Amavet. Mezi 82 
projekty prezentovanými na Festivalu vědy a techniky, který se odehrával 
na naší škole, byl i projekt žáka 3. ročníku oboru mechatroniky Jarosla-
va Karského, který dokázal vytvořit jednoduché ovládání robotické ruky 
tak, aby s ní dokázal manipulovat a programovat ji i naprostý laik. Jar-
dovi tímto děkujeme za reprezentování naší školy a vážíme si jeho chuti 
studovat obor nad rámec výuky.
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Digitální hledání
Dne 25. 4. 2019 se na naší škole usku-
tečnil již 3. ročník soutěže s názvem 
DIGITÁLNÍ HLEDÁNÍ, která byla 
určena pro žáky 8. – 9. ročníků zá-
kladních škol. Soutěže se tentokráte 
zúčastnily čtyři dvoučlenná družstva 
se ZŠ Smetanova Lanškroun.  Každé 
družstvo si vymyslelo před soutěží svůj 
specifický název, tak jsme měli SLAVE 
RAIDERS, VAGOŠE, ARMY či SLÍ-
DILY. Soutěžící obdrželi v učebně PC 
elektronické zadání, ve kterém bylo 40 
otázek ze všech možných oblastí a k jejich správnému zodpovězení bylo nutné vyhledat odpovědi 
na různých internetových portálech a rozcestnících. Správné odpovědi zapisovali soutěžící do pře-
dem připravených zápisových archů. Časový limit pro vyhledání informací byl 60 minut, úkolů 40. 
Maximální počet získaných bodů za družstvo tedy byl 80.
Průběh soutěže byl velmi zajímavý i dramatický, neboť soutěžící museli zvažovat jak a kde danou 
požadovanou informaci co nejrychleji získat. Body, za dvoučlenné družstvo, se sčítaly dohromady.
Pořadí družstev, na prvních třech místech, bylo velmi těsné. Zvítězila dvojice Jakub Krejčíř a Jan 
Postřehovský s názvem SLAVE RAIDERS – 37 bodů, druzí skončili Adam Purkert a Matyáš Šulc 
ARMA – 36 bodu a na třetím místě se umístili Jakub Mareš a Pavel Bednář VAGOŠI, všichni se ZŠ 
Smetanova Lanškroun. Vítězové obdrželi diplomy a drobné ceny.

Mgr. Čestmír Nakládal

Obhajoba ročníkových prací
Ročníkové práce se týkají žákyň 3. roč-
níku oboru Kosmetické služby. Žákyně 
nejprve vypracovávají práci a následně 
obhajují před 2. ročníkem téhož oboru.
Výběr témat ročníkové práce proběhl zá-
pisem u vyučujícího předmětu. Skupina 
dvou až tří žákyň si vybírá právě jedno 
téma.
Žákyně jsou z ročníkové práce hodnoce-
ny dvakrát, a to při odevzdání písemné 
práce a při ústní prezentaci.
Žákyně odevzdávají ročníkové práce ve 

vytištěné podobě vyučujícímu předmětu.
Obhajoba ročníkové práce probíhala před komisí, která má 3 stálé členy. Harmonogram obhajoby: 
příprava: 5 min, vlastní obhajoba: max. 15 min.
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Školní kolo Kalibr Cup 2019 – Kadeřnice
Dne 12. 6. 2019 se konalo školní kolo Kalibr Cupu. Le-
tošní téma je „Party look“.  Ve 2. ročníku oboru kadeř-
nice soutěžilo 23 žáků. Úkolem bylo vytvořit účes na 
zadané téma. Pro vytvoření účesu byla určená doba 60 
min. Modelky musely být předem upravené, nalíčené a 
oblečené. Hodnotit výsledky bylo těžké, neboť děvčata 
přípravu nepodcenila a předvedla krásné účesy.
Ve školním kole se umístila tato děvčata:
2KA –  Pocklanová Veronika, Hluchá Klára, Tesárková 
Tereza, Muchová Sabina
Tato děvčata se utkají mezi sebou na začátku školního roku 2019/20120, kde se k nim přidají ještě 
děvčata z 1KA  a rozhodne se kdo bude reprezentovat naší školu.

Suchomelová

Mistrovství juniorů – Kalibr Cup 2019
16. 3. 2019 proběhla kosmeticko-kadeřnická soutěž Mistrovství juniorů - Kalibr Cup 2019 v Praze 
souběžně s kosmetickým veletrhem World of Beauty & Spa. Soutěže se zúčastnilo deset nejlepších 
soutěžících, kteří postoupili ze soutěže, která proběhla v únoru v Lanškrouně na Střední odborné 
škole a Středním odborném učilišti.
Téma soutěže bylo pro letošní rok „Moulin rouge“. Žákyně z Lanškrouna soutěžily v kategori-
ích make-up, nail-art a body-art. Hodnotilo se převážně: vystižení tématu, čistota práce, nápaditost  
a celkový dojem. Žákyně k soutěži připravila učitelka odborného výcviku oboru Kosmetické služby 
Mgr. Eva Dadáková.

V kategorii nail-art se na krásném 1. místě umístila Kamila Zuzkovičová, 
která v čase 120 minut ztvárnila speciálními barvami zadané téma na neh-
tech modelky.
Další umístění obdržela žákyně 
Martina Vávrová v kategorii body-
-art (malování na tělo). Ta se umís-
tila na pěkném 3. místě. Soutěžící 
ztvárnila motiv na zádech modelky 
v daném čase 120 minut.
Nutno podotknout, že konkurence 
byla i letos velmi silná a pro porotu 
bylo velmi obtížné vybrat ty nejlep-
ší. Soutěžící získaly pohár, diplom, 

květinu a drobný věcný dárek.
Všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží 
a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, za aktivní účast 
v této soutěži a doufáme, že naši školu podpoříte i v budoucnu

Mgr. Eva Dadáková
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Soutěž odborných dovednost knihařů – Soutěž zručnosti
Každoročně pořádá obor Knihař ke konci školního roku soutěž odborných dovedností. Využívají 
veškeré znalosti získané v daném ročníku, používají jakýkoliv materiál a ozdoby. Předem si zpraco-
vali návrh a pak celý týden pracovali na svém výrobku.
Výrobky hodnotily učitelky oboru Knihař.
1.KN
1.místo:  neuděleno
2. místo:  ANITA VOSTŘÁKOVÁ 
3. místo:  PAVLÍNA ŠIMKOVÁ
2.KN
1.místo:  JANA MOTLOVÁ
2.místo:  ILONA DRÁBÍKOVÁ
3.místo:  MARKÉTA FIŠEROVÁ
3.KN
1.místo:  ADÉLA HORKÁ
2.místo: VERONIKA MICHÁLKOVÁ
3.místo:  ŠÁRKA PROŠKOVÁ

Dana Faltejsková

Pamatujte, že mlčení je někdy tou  nejlepší odpovědí.  Dalajláma
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Beseda Úřadu práce ČR
Dne 2. dubna 2019 proběhly na naší škole tři besedy Úřadu práce ČR, které vedla Bc. Iva Dvořáko-
vá z pobočky v Ústí nad Orlicí. Přednášky byly vždy dvou hodinové a byly určeny pro závěrečné 
ročníky oborů Kosmetička, Mechatronik, Kadeřník, Knihař a Nástrojař. Žáci získali pro ně jistě 
cenné informace o tom, jak postupovat po zdárném ukončení studia, viděli několik videí, jak se mají 
správně připravit na pohovo,r a také se dozvěděli o aktuální situaci na trhu práce. 

J. Janoušková

Nehodou to začíná
Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pořádaný odborníky ze společnosti 
Dekra pro studenty ve věku 15 – 20 let zaměřený na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Je určen začína-
jícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Projekt má za cíl snižovat rizikové faktory v chování 
mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost.
Žáci naší školy se jej účastnili 10. října 2018. Byli seznámeni s častými příčinami dopravních nehod 
a jejich následky. Přiblížena byla problematika rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bez-
pečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správný technický stav 
vozidla. Žáci byli upozorněni na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a proběhla 
simulace poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.
Pořad byl žáky přijat kladně a zaujal jejich pozornost. Měli možnost se aktivně zapojit a využili jí.

J. Mann

Kulturní akce

Filmové představení
Dne 27. května 2019 se žáci zúčastnili filmového představení Zlatý 
podraz. Požádala jsem několik žákyň a jednoho žáka z prvního roč-
níku maturitních oborů, aby film zhodnotili.
„Byl to český film, děj se odehrával v období 2. světové války a po 
jejím skončení. Hlavním tématem filmu byla košíková a také politika 
tehdejší doby, kdy bylo Československo velmi omezováno. Na kon-
ci filmu se odehrál zápas mezi Československem a SSSR. Mužstvo 
SSSR mělo přešlap při trestném hodu, který rozhodl zápas. Česko-
slovensko mohlo podat protest, ale protože bylo podřízeno SSSR, 
předseda svazu ho nepodal. Konce filmu mě celkem naštval, protože 
nemám ráda nespravedlnost a vadí mi utlačování obyčejných lidí  
v té době. Jinak se mi film moc líbil, mám ráda filmy o sportech.“ 
(Kristýna)
„Hráli tam nadaní a krásní herci, kteří podali velmi dobrý výkon. 
Film se mi ze začátku líbil a aspoň jsem viděla, jak to bylo dříve. V té době bych žít nechtěla. Ke 
konci filmu jsem se v ději trochu ztrácela.“ (Jana)
„Všechno bylo dobré. Hezké prostředí a příběh, ale zdálo se mi to velmi uspěchané a konec nebyl 
vysvětlen.“ (Ondra)
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I přes drobné výhrady ke konci příběhu se film žákům líbil. Doufám, že pro některé to byl impuls 
k tomu, aby se zeptali svých učitelů, kteří jim pomohli poodkrýt zápletku méně pochopitelného 
konce. Nebo se sami začali zajímat o dobu příběhu a přemýšlet o životě v minulosti, kterou film 
zaznamenává.

Mgr. Jana Janoušková

Školení, přednášky

Odborná stáž žáků
Odborné stáže žáků službových oborů probíhají v rámci partnerských škol na Slovensku a v Polsku.
Již několik let jezdí žáci oboru Kosmetické služby a Kadeřník do Stredné školy v Kežmarku.
Postupně se navázaly úzké přátelské vztahy jak s vedením školy, tak i s pedagogickým sborem. 
Snažíme se, aby se postupně všechny učitelky odborného výcviku prostřídaly a poznaly blíže průběh 
výuky v jiné zemi a v jiném prostředí.
Naši žáci mají možnost poznat a vyzkoušet si praktickou část výuky na Slovensku, ale i blíže po-
znat teoretickou přípravu pro daný obor. Jazyková bariéra není příliš velká, ale i tak někdy dochází  
k humorným situacím.
Vyučující vzájemně konzultují i jednotlivé pracovní postup a hlavně novinky, které se rychle mění  
a mohou být v každém státě rozdílné. Žáci mezi sebou během pobytu pořádají různé soutěže, pracují 
ve smíšených týmech, kde si vzájemně pomáhají. Naše i partnerská škola pracuje s různými kosme-
tickými přípravky od různých firem a výměna praktických dovedností a zkušeností je pro obě strany 
velkým přínosem. 
Při návštěvě v partnerské škole v Kežmarku se žáci neseznamují jen s odborností jejich oboru, ale 
mají možnost blíže poznat i kulturu Slovenska, mentalitu a pohostinnost tamějších lidí. Slovenští 
přátelé pro naše žáky vždy připravují i bohatý doplňkový program, jako například výlet do Tater, ná-
vštěva Aquaciti v Popradě, prohlídka města, návštěva místní knihovny, muzea a dalších historických 
památek. Naši žáci tak získají povědomí nejen o škole, ale i městě Kežmarok.
Tato odborná stáž je pravidelně podporována městem Lanškroun, který našim žákům částečně při-
spívá finanční částkou, za což jim patří velké poděkování.
Všichni se vždycky vracejí, plní zážitků, nabití zkušenostmi a obohaceni o nová přátelství. Trochu 
nás mrzí, že našim přátelům ze Slovenska, nemůžeme jejich péči oplatit při pobytu u nás. Zatím se 
nepodařilo najít schůdnou cestu k tomu, aby mohli žáci ze Slovenska přijet k nám. Rádi bychom jim 
ukázali, jaká je naše škola a jak se u nás žije.
Druhou pravidelnou odbornou stáží je návštěva žáků z oboru Kadeřník ve škole Zespół Szkół Nr 
2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Dzierżoniów v Polsku. Tato stáž je výměnná, protože žáci  
z Polska k nám pravidelně jezdí na 14 denní pobyty do výuky.
Naši žáci pracují v Polsku na odborných kadeřnických salonech, kde mají možnost se seznámit  
s průběhem praktické výuky v Dzierżoniówe a porovnat ji s výukou u nás. Jazyková bariéra je zde 
větší, ze začátku mají žáci problémy dorozumět se a tak jim hlavně pomáhá angličtina. 
Při jedné výměnné stáži polských žáků u nás, se naši i polští žáci rozhodli sami od sebe vytvořit 
slovníček česko-polských odborných termínů v oboru Kadeřník. Bylo to hodně pracné, žáci u toho 
zažili hodně legrace, ale podařilo se vytvořit něco, co teď slouží jako pomůcka pro ostatní.
I v Dzierżoniówe se žáci seznamují rozdílností výuky v jiném státě, ale i s mentalitou jiného národa 
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a odnášejí si mnoho nových zážitků, poznatků ze svého oboru a nová přátelství.
Účast na těchto odborných stážích je pro žáky i učitele vždy velmi přínosná a přináší jen pozitivní 
podměty, ze kterých pak účastníci mohou čerpat. Poděkování patří všem, kteří se podílejí na realiza-
ci, zabezpečení, ale i na finanční podpoře těchto projektů.
   Vlasta Tomanová, vedoucí učitelka OV

Barevná typologie
Dne 12. 4. 2019 se pro žákyně třetího ročníku oboru Kadeřnice konala  přednáška Barevná typolo-
gie. Problematiku barevné typologie přednesla paní Bohdana Kobrová – stylová poradkyně.
Přednáška byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly pomocí prezenta-
ce představeny jednotlivé barevné typy jako je jaro, léto, podzim, zima. Zde se  děvčata  seznámila, 
jak jednotlivé barevné typy od sebe poznat, jaké barvy mu sluší a jakých se naopak vyvarovat, zda 
se jedná o teplý či studený typ, 
V praktické části byly vybrány dobrovolné modelky, které se musely odlíčit a obléci do bílé ne-
utrální barvy tak, aby byly zakryty vlasy. Nejprve se určilo, zda je modelka teplý či studený typ 
pomocí zlatého a stříbrného šátku  a  poté se přikládaly barevné šátky, charakteristické pro jednotlivé 
barevné typy.
Paní Kobrová byla velmi příjemná a na časté dotazy pohotově odpovídala. Na závěr děvčata prošla 
testem, kde musela podle barvy šátků určit, o jakou barvu se jedná a pro jaký typ je charakteristická.
Přednáška byla velice zajímavá a žákyně si odnesly spoustu cenných rad, které jistě využijí nejen při 
závěrečné zkoušce, ale i v soukromém či profesním životě.

A. Suchomelová

Školení kadeřnické firmy „Framesi“ trendy jaro– léto 2019
Dne 30. 4. 2019 se žáci oboru Kadeřník zúčastnili školení od kadeřnické firmy „Framesi“ v Hradci 
Králové. Pod názvem: „Trendy JARO – LÉTO 2019“.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme dostali pozvání od kadeřnické firmy Framesi na školení, i když  
s touto firmou nepracujeme na odborném výcviku.
Zbrusu nové módní trendy kolekce pro jaro-léto 2019 pokaždé jinak. Tým Italian Style Energy versus 
tým Italian Style Framesi. Komu se to povedlo lépe? Udávání trendů, stylů a cool účesů je tak opět 
velice originální. A jaké že to jsou?:
UTILITY GLAM
Skvělým způsobem odpovídá na estetické požadavky spojením sportovní nebo pracovní módy s ne-
jelegantnějším zpracováním krejčovských mistrů.
Praktické kapsy, suché zipy, super odolné látky a opasky s uchycením předmětů využije kdokoli. Nej-
náročnější zákazníci svůj outfit určitě doplní vychytanými detaily, jako jsou ručně vyrobené kožené 
doplňky. A milovníci ležérní módy zvolí letecké brýle, nepromokavé pláště s hromadou kapes a nejno-
vější typ měkoučkých vyšisovaných džín.
Jedno z hesel letních přehlídkových mol je “funkčnost”. Sportovní duch, který se proplétá módou už 
řady sezón, mění hranici mezi běžným oblečením a oděvy šitými na míru. Pohodlí a pocit volnosti 
zajišťuje příjemnější prožití každého dne, ale současně se nezříká elegance.
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MODNÍ STYL
Touha ochránit se před větrem a deštěm se odráží ve stylu safari bund, cargo kalhot a kombinéz, při-
pomínajících vzhled vašeho oblíbeného opraváře: více ve vašem letním šatníku potřebovat nebudete. 
Barvy mají plnost a intenzivně září: čistá bílá, odstíny velbloudí srsti, fialová, oranžová a korálově 
růžová.
MEGATREND ETHNOLOGICAL
Styl inspirovaný tradičním africkým oděvem bou-bou, plným barev. Nový etnický směr se dočkal 
inovace a řemeslného zpracování, proto skvěle odpovídá vlně mix&match, kterou mají lidé ve velké 
oblibě.
Ethnological (ethnic + technological) je etno stylem 4.0. Přetváří tradiční potisky pomocí počítačově 
tvořených optických efektů a geometrických vzorů. Jedná se o druh jasně rozpoznatelného etna díky 
použitým látkám a grafickému designu.
Outfity v etnickém vzhledu ale v objemech a tvarech následují současný rozhodný a moderní styl.
MODNÍ STYL
Ethnological prezentuje milovníkům módy jednoduché tvary a mladistvý vzhled. Barvy jsou svěží, 
ozvláštněné neonovými tóny a sportovními prvky – neoprenem a jinými technickými látkami. Dohro-
mady tvoří poutavou směs budoucnosti a dávných tradic. Styl Ethnological uvítají i zralé ženy. Získají 
nástroj pro vyprávění svých osobních příběhů. Právě pro ně stylisté znovuobjevují kaftany s pletenými 
pásky i bezchybné obleky, proměněné v nejmodernější kousky díky optických digitálním potiskům 
zhotoveným moderní technologií.
MEGATREND FLUIDITY
Jedna věc nikdy nevyjde z módy: střízlivý vzhled. Pokud jde ruku v ruce s důmyslnou nenuceností, 
musí mít výsledek úspěch. S trendem FLUIDITY ucítíte hlubokou sebejistotu a současně se vyhnete 
jednotvárnosti davu. Oděvy následují pohyby těla díky vzdušným látkám, ve kterých se cítíte stejně 
jako při příchodu domů, kdy skočíte do svých oblíbených šatů, nejpohodlnějších na světě. I barvy tvoří 
základ trendu. Jemné odstíny tón v tónu tvoří příjemnou harmonii, a znázorňují volnost v oblékání. 
Filozofii take-it-easy všichni známe, ale hodí se připomenout si tuto ingredienci spokojenosti a well-
-being.
MÓDNÍ STYL
U každého kousku tohoto trendu zaznamenáte mírnou nadměrnost. Dlouhé rukávy téměř schovávají 
ruce, kalhoty jsou delší a sukně širší než obvykle. Díky vrstvení oblečení jsme připraveni na nepřed-
vídatelné změny jarního počasí. Z palety barev nachází uplatnění převážně ty klasické, od neutrálních 
typických pro město až po pastelové. Světle šedá a bílá, hnědá velbloudí a šalvějově zelená, růžová a 
modrá půvabně zahalují tělo a tvoří znamenitý total look.
MEGATREND JET SET
Mezi silnými trendy jarní a letní sezóny zaujímá JET SET důležité místo. Obrací se k 60. létům a teh-
dejším událostem. Jejich současná verze předvádí privilegované a bohaté milénium, ve kterém se lidé 
chlubí svým pětihvězdičkovým životem na sociálních sítích. Den jako nekonečný večírek u bazénu a 
vzhled zářící jako sklenka se šampaňským.
Obdivovatelé trendu Jet Set milují luxus ve všech jeho podobách a nedočkavě čekají, aby mohli před-
vést své nejvýjimečnější outfity během letní dovolené.
MÓDNÍ STYL
Otevřete-li dveře šatníku Jet Set, dýchne na vás atmosféra večírků. Ruku v ruce s plnými barvami jde 
zlatá a stříbrná, styl poukazuje na vášnivost a ženskost. Rozdíly mezi dnem a nocí se téměř stírají. Flit-
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ry, výšivky a lamé se hodí také pro denní aktivity a na pláž. Styl Jet Set prostě miluje léto. Velmi krátké 
sukně, hluboké výstřihy a rozparky, plavky a sandály v gladiátorském stylu přímo volají po dlouhých 
horkých dnech, pobytu u moře a bezstarostném odpočinku.

Mgr. Markéta Záplatová

Školení žákyň 3. KA od firmy Goldwell 
Dne 24. 4. 2019 proběhlo školení žáků třetího ročníku oboru Kadeřnice. Výukou nás provázela ex-
terní technoložka firmy Goldwell Petra Rútová. Školení bylo zaměřeno na používání barev Topchic 
a Coloranc. První část školení byla teoretická a žáci se seznámili s barvicí systém firmy. Hlavní 

důraz byl kladen na prvotní konzultaci se zákaznicí  
a na teoretické zopakování technologických postu-
pů barvicího systému Topchic a Coloranc.
Druhá část byla praktická. Školitelka nejdříve žá-
kům předvedla pracovní postup na modelce, naná-
šení přelivu Coloranc pomocí nanášecí lahvičky  
a použití odstínu s eluminated technologií. 
Z žáků byl vybrán jeden dobrovolník, který si mohl 
pod vedením školitelky práci vyzkoušet prakticky. 
Celý postup školitelka doplňovala podrobným vý-
kladem a upozorňovala žáky na části technologic-

kého postupu, kde se nejčastěji mohou dopustit chyby. Při vymývání barvy žákům vysvětlila rozdíly 
mezi kondicionérem, kůrou a jejich účinky na pokožku. Na závěr školitelka předvedla různé varian-
ty foukané za použití Profi štětinových kartáčů, které žáky velmi zaujali.
Školení se všem velmi líbilo, všichni zúčastnění si odnesla mnoho cenných rad, zkušeností a vě-
domostí. Žáci ze získaných vědomostí mohou čerpat při závěrečných zkouškách, které je čekají  
v brzké době.

Bc. Andrea Suchomelová, učitelka OV

Školení žákyň 2. KA od firmy Goldwell
Dne 31. 5. 2019 proběhlo školení  žáků druhého ročníku oboru kadeřnice. Školením nás provázela 
externí technoložka firmy Goldwell Petra Rútová. Školení bylo zaměřeno na základní práce s barvou 
Topchic a Coloranc. Školení bylo rozděleno na dvě části. První teoretická část byla zaměřena na 
barvicí systém, kde se kladl důraz na prvotní konzultaci se zákaznici v podobě servis cyclu, dále byl 
zopakován celý barvicí systém Topchic a Coloranc.
V druhé praktické části žáci utvořili dvě skupiny a na své modelce si vyzkoušeli techniku Color 
Balancing. Technoložka předvedla nanášení přelivu Coloranc pomocí nanášecí lahvičky a použití 
odstínu s eluminated technologií.
Postup technoložka doplňovala podrobným výkladem, kde se nejčastěji mohou udělat chyby. Při 
vymývání barvy byli žákům vysvětleny rozdíly mezi kondicionérem, kůrou a jejich účinky na po-
kožku.
Školení se všem velmi líbilo, děvčata si odnesla spousty cenných rad a vědomostí.

Bc. Andrea Suchomelová, učitelka OV



Výroční zpráva za školní rok 2018/201962

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

Kurz gelové nehty na šablony
Ve dnech 20. 2. a 6. 3. 2019 se konal kurz Gelové nehty, pod vedením Oksany Burešové z firmy 
NailService. Na kurzu bylo 21 účastníků a probíhal na dvakrát v intervalu po 14 dnech. Kurzu se 
zúčastnili především žákyně oboru Kosmetička, ale také i žákyně i žáci oboru Kadeřník. 
Součástí kurzu je i teoretická příprava, seznámení se s použitými materiály, rady a vychytávky, které 
pomohou zlepšit práci.
Na začátku kurzu proběhlo zopakování na řádnou přípravu nehtů a důsledně bylo vysvětleno správ-
né nasazení a postavení šablon u jednotlivých salonních tvarů, správná stavba jednotlivých nehtů  
a zdokonalení modeláže pomocí správného broušení a vypilování tvarů, tak aby byl celkový vzhled 
nehtů přirozený a elegantní.
Modelace probíhala na nehtech modelky. Na konci kurzu všichni zúčastnění obdrželi certifikát  
a pracovní manuál. 

Mgr. Eva Dadáková

Školení kosmetické značky Alissa Beauté
Dne 19. 6. 2019 proběhlo školení pro třídy 
1.KM a 3.KM  italské kosmetické značky Alissa 
Beauté. S touto značkou již nově pracujeme ve 
školním salonu, kde nabízíme hydratační okysli-
čující ošetření pokožky. Technoložka zastupující 
tuto značku názorně ukázala aplikaci jednotli-
vých produktů. Sdělila, co obsahují a na jakou 
danou pleť jsou produkty zaměřeny. Pro žákyně 
bylo toto školení velmi poučné a zároveň jim 
dalo mnoho informací. 
Žákyně oboru Kosmetické služby se od polovi-

ny září 2019 těší na práci s touto značkou, kterou budeme nabízet pro naše klientky.
Adéla Vernerová DiS., Mgr. Eva Dadáková

Kurz prodlužování vlasů
Dne 16. 4. 2019 se na odborném výcviku konal kurz 
na prodlužování vlasů metodou Keratin a Micro ring.
Tento kurz si žáci platí sami a není povinný. Je na 
každém, jestli si tento kurz udělá a posune se dál 
ve svém vzdělávání. Proto se ho mohou zúčastnit 
všechny třídy (ročníky) oboru kadeřnic.
Tento kurz provádí Diamond - Beauty  Lenka Ho-
řáková a po absolvování kurzu každý účastník ob-
držel certifikát školícího centra Diamond - Beauty 
vystavený pod záštitou AKCZ-Asociace kadeřníků 
České republiky.
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Na začátku kurzu probíhala nejdříve takzvaná komunikace se zákazníkem – výběr druhu vlasů, 
délky vlasů, barvy a kde získat první zákaznice. Pro výběr vlasů se žákyně musely naučit test kvality 
vlasů.
Následovalo seznámení s nástroji na prodlužování vlasů, jak poznat kvalitní keratin, jak si udělat své 
prameny k prodlužování.  A následné prodlužování vlasů na modelkách. Po úspěšném prodloužení 
se žáci učili prameny sundávat a znovu prodlužovat.
Školení, kde je vše teoreticky a později na modelech nebo cvičných hlavách, si žáci určitě lépe za-
pamatují a získají zručnost. Po kurzu na prodlužování vlasů Keratinem žákyně zůstávaly a učily se 
prodlužovat vlasy metodou Micro ring.

Mgr. Záplatová Markéta

Kurz firmy Goldwell Hradec Králové
Dne 21. 3. 2019 jsme se zúčastnily odborného semináře od firmy Goldwell v Hradci Králové. Se-
minářem nás provázel Michal Pavlík- přední technolog firmy Goldwell  společně se svou kolegyní 
Martinou Růtovou. 
Seminář byl zaměřen na nové odstíny TopChic s elumenated technologií, využití přelivů Coloranc  
a jejich vzájemné míchání s použitm jedinečných Pure pigmentů. 
Na začátků semináře byla představena nová kolekce trendů jaro-léto 2019 REMIX a využití této 
barevné kolekce v běžném salonu.  Na připravených modelkách předvedli nové melírovací techniky 
pomocí tupírování a baleyage v módních studených odstínech. Dále byla přestavena barva  Blonding 
cream a jeho hojné využití u všech technik barvení. 
U střihů se předvádělo rychlé rozdělení partií, které usnadní střih a jeho následná personifikace. Na 
závěr byla představena novinka Dickener = zahušťovadlo barev, ze stylingových přípravků vlasový 
pudr a olejová báze pod žehličky a kulmy.
Seminář byl velmi hezky zpracován, odnesly jsme si spousty cenných rad a inspirací, které využije-
me při další práci se žáky

A. Suchomelová

Exkurze

Slovensko 2018
Týdenní stáž žáků SOŠ a SOU Lanškroun ve 
Střední odborné škole v Kežmaroku
Ve dnech 7. 10. až 13. 10 2018 se žákyně a žáci 
SOŠ a SOU Lanškroun zúčastnili odborné stáže 
ve Střední odborné škole v Kežmaroku. Jelo de-
set žáků a žákyň oboru Kadeřník a Kosmetička. 
Vyjeli jsme v neděli 7. 10. 2018 z vlakového ná-
draží v České Třebové až do Popradu a tam pře-
sedli na vlak do Kežmaroku. Na nádraží v Kež-
maroku nás čekala učitelka odborného výcviku 
oboru Kosmetika a po přivítání nás zavedla nás 
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na internát, kde jsme se ubytovali. 
První den po snídani nás vedoucí odborného 
výcviku Marta Maštěníková seznámila s har-
monogramem na celý týden našeho pobytu. 
Následně nás přivítala paní ředitelka Marta 
Sobolová, které jsme předali dárky od starosty 
města Lanškroun a od ředitele školy Jaroslava 
Nováka. Paní ředitelka od nás převzala i dar pro 
primátora města Kežmaroku, jelikož byl zane-
prázdněn. 
Ve škole jsme absolvovali hodiny teoretické-
ho vyučování pro obory Kadeřník, Manikér a 
pedikér a Kosmetička.  Naše žákyně a žáci se 
seznámili se slovenskými děvčaty a následně se 

společně zapojovali aktivně do výuky. Výuka probíhala na interaktivní tabuli, kde se opakovalo učivo 
za pomocí obrázků a žáci museli slovně doplňovat. Po obědě jsme si prohlédli město Kežmarok. Na-
vštívili jsme místní památky, hrad a malebné náměstí. Pak následoval rozchod a v pozdějších hodinách 
večeře na internátě.
Druhý den po snídani jsme šli na praxi do kosmetického a kadeřnického salonu, kde probíhala výuka. 
Tam si žáci mohli vyzkoušet na sobě ve dvojicích nové kosmetické přístroje pod vedením učitelek 
odborného výcviku, především multifunkční přistroj k ošetření pleti (dermabraze, radiofrekvence, ul-
trazvuk, …), ale také lymfodrenážní nohavice. Po obědě a krátkém odpočinku jsme jeli vlakem do 
Popradu a navštívili Aquacity s mnoha vnitřními i venkovními bazény a atrakcemi. Našim žákům a 
žákyním se tam velice líbilo. Vyzkoušeli všechny atrakce a hlavně termální bazén s vodou o teplotě 38 
°C, tobogány a další. Ve večerních hodinách jsme dojeli vlakem do Kežmaroku, kde už na nás čekali 
žáci oboru číšník, kteří se o nás po dobu pobytu starali při stolování.  
Následující den probíhala opět praxe, kde si žáci vyzkoušeli vlasovou kosmetiku, kulmování a žehlení 
vlasů. Po obědě jsme jeli místní elektrickou železnicí na Štrbské pleso. Cesta pomalu ubíhala a my 
jsme se kochali krásně zbarvenou podzimní přírodou s překrás-
nými scenériemi Vysokých Tater. Počasí nám přálo a my jsme 
toho využili, obešli jsme celé jezero a udělali nezbytná fota na 
památku. 
Ve čtvrtek jsme po snídani jeli autobusem do Tatranské Lomni-
ce. Odtud následovala túra do Vysokých Tater k lanovce Hre-
bienok. Bylo to celkem náročné stoupání po kamenité cestě, a 
ti, co šli pěšky, se mohli těšit z úspěšně zvládnutého cíle. Cesta 
nahoru je zdobená sochami dřevěných medvědů s medvíďaty. 
Odpočinout si můžete v relaxační zóně s lehátky. Někteří obdi-
vovali krásy z lanovky. Došli jsme na Bilíkovu chatu a zastavili 
se u vodopádů. Výlet byl sice náročný, ale počasí nám přálo. 
Před zpáteční cestou jsme se občerstvili v místní restauraci. Do 
Kežmaroku jsme se vrátili autobusem. 
Poslední den v pátek jsme zakončili na praxi, kde jsme praco-
vali naposledy v kadeřnictví i v kosmetice. Sdělili jsme si zá-
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žitky z celého týdne a zhodnotili pobyt. Se všemi se rozloučili a vyměnili si telefonní čísla. Odpoledne 
po praxi jsme navštívili Poprad. V sobotu ráno jsme po snídani vyjeli vlakem z Kežmaroku do České 
Třebové.
Celý týden jsme měli skvělý program a všichni byli na nás milí a příjemní. Žákyním a žákům naší 
školy se tam velice líbilo. Seznámili se slovenskými žáky a vyměnili si na sebe kontakty. Celkově bych 
tento pobyt zhodnotila jako dobrý přínos pro žáky jak z naší školy, tak i ze Slovenska. Přivezli jsme si 
mnoho zkušeností a poznatků. 
       Mgr. Eva Dadáková, učitelka OV

V neděli 7. 10. 2018 jsme se sešli na nádraží v České Třebové, odkud jsme se vydali vlakem Pendolino 
na Slovensko do města Kežmarok. I když jsme se vůbec někteří neznali, tak už ve vlaku jsme věděli, 
že to bude super týden. Přestupovali jsme v Popradě, kde jsme si chvíli čekání zpříjemnili svačinou  
v parku. Když jsme vlakem dojeli do Kežmarku, tak na nádraží už na nás čekala paní učitelka, která 
nás doprovodila na internát, kde jsme byli ubytovaní celý týden. Po ubytování jsme se šli projít po 
městě a šli jsme se konečně projít po dlouhé cestě vlakem.
V pondělí jsme se šli podívat na výuku te-
orie do školy, kde jsme byli na odborných 
předmětech kadeřníků, kosmetiček a oboru 
manikér a pedikér. Odpoledne jsme si zpří-
jemnili procházkou po náměstí a zašli jsme 
se podívat na místní zámek. Pak jsme byli na 
kávě a zákusku v krásné kavárně.
V úterý jsme měli praktické vyučování. 
Nejprve jsme se přivítali s tamními žáky  
a učitelkami. Pak následovala výuka, kde 
jsme si opakovali učivo. Kadeřníci byli na 
kadeřnickém saloně a natáčeli a žehlili se 
vlasy. V kosmetice jsme měli možnost vy-
zkoušet si nové přístroje (radiofrekvence, ultrazvuková špachtle, lifting pleti, dermabraze,…). Samo-
zřejmě, že jsme také trénovali barvení obočí, líčení a masáž rukou. Kdo z nás chtěl, tak si mohl vy-
zkoušet lymfodrenážní přístroj tzv. lymfodrenážní kalhoty, které jsou proti celulitidě. Po obědě jsme 
vyrazili do Aquacity v Popradě, kde se nám to moc líbilo. Na tobogánech byla veliká legrace.
Ve středu jsme šli zase na praxi, kde jsme pracovali na sobě, abychom odpoledně na fotkách vypadali 
hezky. Odpoledne jsme jeli do Popradu, kde jsme přestoupili na místní železnici „električku“ a jeli 
jsme na Štrbské pleso. Bylo tam krásné počasí. Zbarvené stromy dodali fotkám ten pravý nádech 
podzimu Vysokých Tater. Běžná procházka okolo jezera trvá tak 1 hodinu, ale nám trvala cca 3 hodiny, 
protože jsme se pořád fotili.
Na čtvrtek pro nás nachystali výlet na Hrebienok, kam s námi šli i místní žákyně. Do Starého Smo-
kovce jsme jeli autobusem a odtud jsme se vydali na cestu. Ty línější jeli lanovkou „zubačkou“ a 
ti odhodlanější šli pěšky. Místní žákyně nám zpříjemňovali cestu slovenskou hudbou. Cestou jsme 
potkali i několik medvědů (naštěstí byli jen vyřezané ze dřeva). Po výstupu nahoru jsme si odpočinuli  
a občerstvili a pak jsme vyrazili k vodopádům. Odtud jsme šli všichni nazpět na autobus do Kežmarku.
V pátek nás čekala poslední praxe, kde jsme se se všemi rozloučili. V odpoledních hodinách jsme jeli 
ještě naposledy do Popradu do nákupního centra. Tam jsme nakoupili domů nějaké drobné dárečky.
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V sobotu jsme museli vstávat brzy, abychom jsme všechno stihli. V 6 hodin na nás čekala snídaně  
a balíčky na cestu. I když měl vlak hodinové zpoždění, tak i přesto nám cesta utíkala.
Rádi bychom poděkovali za výborné jídlo a ochotu všech, kteří se nám na Slovensku věnovali. Nej-
více však děkujeme paní učitelce Evě Dadákové, za její přítomnost a výchovnou činnost po dobu 
celého pobytu. Velmi si paní učitelky a její aktivity vážíme.

žáci a žákyně oboru Kadeřník a Kosmetička (2., 3., a 4. ročník)

Návštěva v domě seniorů
Dne 23. 5. 2019 se v lanškrounském Domu pro seniory konal již tradiční den krásy pro starší dámy. 
Akce se ujali žáci 3. ročníků oboru kadeřnice a kosmetička.
Po příjemném přivítání a malém občerstvení se seniorky shromáždily do společenské místnosti. 
Společenská místnost se po malých úpravách proměnila na kadeřnický a kosmetický salon. Klien-
tům senior-domu bylo nabídnuto stříhání vlasů, foukaní nebo odpočinek u relaxační masáže, úprava 
obočí a nehtů, aj. 
Žákyně obsloužily asi 30 klientů, dle jejich přáni. Nakonec si děvčata odnesla nejen cenné zkušenos-
ti, které využijí ve své praxi, ale i příjemné chvilky strávené s vitálními a optimistickými babičkami.
Rády bychom tímto poděkovaly nejen klientkám za příjemné chvilky, které jsme mohly společně 
strávit, ale i za shovívavost a i ošetřujícímu personálu za hladký a klidný průběh celé akce. Budeme 
rády, když se opět setkáme.

Petra Vaňousová

Divadelní představení v Praze Pod Palmovkou
Dne 27. 6. 2019 se zájemci o divadlo z řad žáků SOŠ a SOU Lanškroun vydali časně ráno vlakem 
do Prahy. Před desátou hodinou jsme dorazili na místo určení, bylo vedro a začátek představení se 
posunul. To nám nevadilo, někdo se občerstvil, někdo v klidu vyčkával.
S určitým zpožděním začalo představení: Nora (Domov pro panenky), autorem je norský drama-
tik Henryk Ibsen. Hra řeší vztah dvou odlišných lidí, manželů, Nora je ovládána svým manželem  
a vzepře se mu. V hlavních rolích zazářili Tereza Dočkalová a Jan Teplý.
Po představení jsme se ještě vydali na Pražský hrad, prošli královskou cestu. Samozřejmě, došlo  
i k nakupování. K večeru se všichni spokojeně vrátili domů, doufáme, že obohaceni o příjemný 
kulturní zážitek.

Mgr. Dana Minářová, Mgr. Gabriela Kubištová

Školní výlet třídy 1. KA
Náš školní výlet začal v pondělí 10. 6. a trval do středy 12. 6., kdy jsme se vydali vlakem do Olo-
mouce, do kempu Krásná Morava.
Po příjezdu do kempu jsme postavili stany, udělali oběd a šli do Aquaparku, kde jsme si to moc užili. 
Cestou zpátky jsme se podívali na olomoucké náměstí, kde bylo spousta fotbalových fanoušků, kteří 
se chystali na večerní zápas. Po návratu do kempu, jsme si udělali příjemnou večerní procházku  
k poděbradským jezerům, kde se opět někteří z nás vykoupali. 
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Druhý den po probuzení a snídani jsme si povídali a připravovali psychicky i fyzicky na naši plavbu 
na raftech. Většina z nás nevěděla, co nás čeká. Po obědě jsme se vydali na autobus, kterým jsme 
jeli do malé vesnice Příkazy. Z autobusu jsme šli kousek pěšky k řece, kde na nás čekal instruktor 
Tomáš, který nás napřed informoval, jak se máme chovat na vodě. Po proškolení, jsme se vydali na 
řeku. Cesta po řece trvala čtyři hodiny a naše konečná stanice byl náš kemp Krásná Morava.
Nejprve jsme byli vyčerpaní, ale po večeři jsme se šli zase vykoupat k poděbradským jezerům, která 
jsou od kempu vzdálená asi tři kilometry, a protože už byl večer,  poštípala nás spousta komárů.
Poslední den ráno jsme po snídani sbalili stany a všechny věci a vyrazili jsme na cestu domů. 
Výlet jsme si všichni užili, byl to pro nás velký zážitek a adrenalin.
Už se těšíme na nové zážitky v příštím školním roce.

Mgr. Záplatová Markéta a třída 1. KA

Zpráva z exkurze nástrojáren třídou 2NS
Dne 14. 6. 2019 jsem s třídou 2NS navštívili dvě soukromé české nástrojárny v okolí Lanškrouna.
Jedna je menší rodinná – MTA  (Nepomuky 4). V této nástrojárně z celkového počtu čtrnácti za-
městnanců pracují čtyři naši bývalí studenti oboru nástrojař.  V této nástrojárně mají moderní strojní 
vybavení v podobě CNC frézek, soustruhu a drátořezu, dále nejmodernější nástroje a nářadí k těmto 
strojům.
Druhá nástrojárna a lisovna plastů - Formplast Purkert (Bystřec 427) je větší, zaměstnává 620 za-
městnanců. Tato nástrojárna má také nejmodernější stroje a nářadí, které se dají v dnešní době koupit 
na trhu. Žáci viděli, jak se na vložce vstřikovací formy leští plocha (takzvané zrcadlo pastou s hru-
bostí zrna 3 micrometru) a odmašťování povrchu speciálními spreji nebo kapalinou Zinolin, která 
voněla stejně jako voda z bazénu. Tato firma se snaží vytvářet velice zdravé a příjemné prostředí 
pro své zaměstnance. Žáci měli možnost porovnat prostředí a přístup mezi malou a velkou firmou.  
V každé firmě žáci dostali drobné dárečky na památku.

Mazák Vladimír, učitel OV oboru nástrojař

Zpráva z exkurze centra estetické medicíny
Dne 20. 6. 2019 navštívily žákyně 3. ročníku 
spolu s paní učitelkou Mgr. Evou Dadákovou 
C.E.M. (Centrum estetické medicíny) ve Svita-
vách. 
Centrem nás provedla MUDr. Eva Nývltová, 
která nám ukázala všechny prostory, sdělila, 
jaké výkony se provádí a předvedla přístroje. 
Pro žákyně to bylo přínosné, jelikož kosmetičky 
úzce spolupracují s estetickou medicínou. Do-
zvěděly jsme se, jak a kdy se provádí výplně bo-
tulotoxinem nebo kyselinou hyaluronovou, jak probíhá odstranění pigmentace, léčba akné či jizev. 
Děkujeme C.E.M. za věnovaný čas v krásném prostředí a za získání nových vědomostí z oblasti 
estetiky.

Mgr. Eva Dadáková
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Partnerství se ZS Nr 1 Dzierzoniów
Novou smlouvu o spolupráci mezi školami SOŠ a SOU Lanškroun a ZS Nr 1 Dzierzoniów pro škol-
ní rok 2019/2020 podepsali ředitelé obou škol dne 2. července 2019 ve městě Dzierzoniów.

Sport ve škole 

Florbal – okrskové kolo středoškolských her
Okrskové kolo SŠ her ve florbalu chlapců se konalo dne 3. 12. 2018 ve SH.
SOŠ a SOU Lanškroun – SZeŠ Lanškroun 4  :  3
SOŠ a SOU Lanškroun – Gymnázium Lanškroun 1  :  4

Konečné pořadí:  
1.  Gymnázium Lanškroun
2.  SOŠ a SOU Lanškroun
3.  SZeŠ Lanškroun
Slušného umístění dosáhlo družstvo naší ško-
ly. Cenné je především vítězství nad celkem 
SzeŠ Lanškroun.

Mgr. Pavel Richter

Lyžařský výcvik v Jánských Lázních
Letošní lyžařský výcvik proběhl tradičně na svazích Černé hory v termínu 10. 3. –  15. 3. 2019.
Nedaleko konečné stanice kabinkové lanovky v nadmořské výšce 1260 metrů našlo ideální podmín-
ky k výcviku družstvo začátečníků. Ostatní družstva využila všechny sjezdovky, které nabízí tento 
Skiresort. Střídáním terénů si tak mohli všichni postupně zdokonalovat své lyžařské a snowboardo-
vé dovednosti. Věřím, že v tomto horském prostředí načerpali všichni účastníci dostatek nových sil 
a motivace k úspěšnému zvládnutí tohoto školního roku.
Denní řád LVZ 
  7,00 hod. – budíček
  7,20 hod. – snídaně
  8,00 hod. – nástup na dopolední výcvik
12,00 hod. – oběd
13,20 hod. – nástup na odpolední výcvik
18,00 hod. – večeře
18,15 hod. – denní rozkaz, přednáška
21,30 hod. – večerka
Služby pedagogů byly odslouženy dle rozpisu, 
během služeb nedošlo k závažnějšímu porušení 
školního řádu ze strany žáků. Díky dobré organi-
zaci a přístupu ze strany pedagogů proběhl celý LVZ bez zranění žáků.
  Mgr. Pavel Richter
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Sportovní dny – turistika a branný závod
Dne 29. 5. 2019 proběhl v okolí Zámečku u Rudoltic sportovní den SOŠ a SOU Lanškroun. V prů-
běhu branného závodu museli účastníci na 3 km dlouhém okruhu prokázat dovednosti ve střelbě ze 
vzduchovky a hodu granátem na cíl. 
1. místo Beran Daniel 2. MZ 15,20 min.
2. místo Studnař Martin 1. NS 15,42
3. místo Ďuriš Tomáš 1. NS 15,50

Ve středu 30. května, v rámci sportovního dne, absol-
vovali naši žáci turistický pochod na trase Lanškroun-
-Mariánská hora-Lanškroun. Počasí bylo na pochod 
ideální. Celková trasa byla okolo 6,5 km. Zpestřením 
byla návštěva nedávno vybudované rozhledny. Někte-
ří žáci i přes poučení od třídních učitelů absolvovali 
cestu v nazouvací obuvi a tudíž si pochod moc neužili. 
Nicméně celkově se akce podařila bez úrazů s příjem-
nou únavou.

Mgr. Pavel Richter, Mgr. Čestmír Nakládal

Pravým důkazem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.  Albert Einstein 
 

„Z ducha a těla se skládá člověk, z ducha a lidu složen jest národ.“ Josef Dobrovský
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Základní údaje o hospodaření školy

Hospodaření a financování školy v r. 2018
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 žáků a s počtem tříd v jed-
notlivých studijních a učebních oborech. 
Provozní neinvestiční výdaje (náklady na běžný provoz školy – např. nákup energií, služeb, materiálu, 
běžné opravy a udržování 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 mládeže s ubytovací kapacitou 120 lůžek. Měsíční 
příspěvek žáka na jedno lůžko představuje částku ve výši Kč 1 100,-, což za školní rok tvoří příjem ve 
výši cca 996 000,- Kč. Tyto prostředky z velké části pokryjí provoz domova mládeže. Část prostředků 
je věnována na opravy a obnovu zařízení domova mládeže (např. obnova zastaralého inventáře, mi-
moškolní činnost ubytovaných žáků v podobě zájmových kroužků).
V období školních prázdnin tyto prostory pronajímáme na ubytování sportovcům dle potřeb tělový-
chovných oddílů. Ubytování poskytujeme na základě předem dohodnuté ceny, která je dána kalkulací 
na l lůžko a l noc. Cena je stanovena tak, aby pokryla náklady na ubytování a zisk, který vznikne škola 
využívá ke zkvalitnění ubytování na domově mládeže.
Součástí domova mládeže je sportovní areál – hřiště, které slouží naším žákům v rámci tělesné výcho-
vy a ubytovaným žákům v odpoledních hodinách. Toto hřiště také pronajímáme a zisk poté použijeme 
na obnovu sportovního areálu.
Další velkou oblastí vlastních zdrojů jsou tržby z produktivní práce žáků.
Na naší škole vyučujeme obory Kosmetička, Kadeřnice a Knihař. Máme zde několik salonů pro veřej-
nost, které jsou zdrojem tržeb v oblasti praktického vyučování. Tyto prostředky slouží k pokrytí velké 
části nákladů na materiál. Kromě toho jsou služby pro veřejnost velkým přínosem pro samotné žáky. 
Zajišťují jim možnost získání praktických zkušeností ve zvoleném oboru a naučí se i komunikovat se 
zákazníkem.
S výukou oborů Kosmetička a Kadeřnice souvisí již tradiční soutěž „KALIBR CUP“, která se koná 
pravidelně každý rok na naší škole. Mezi soutěžícími jsou zástupci českých, slovenských a polských 
škol.   
Na službových oborech vyučujeme obor knihař. Vzhledem k tomu, že o tento obor je menší zájem 
mezi žáky, přesto tržby z produktivní práce nejsou zanedbatelné. Jedná se především o vazby Sbírek 
zákonů, různých knih, výrobu ozdobných desek na maturitní vysvědčení a výuční listy pro celou řadu 
škol, apod.
Dále na SOŠ a SOU, vyučujeme obor Nástrojař, kde žáci zhotovují drobné zakázky pro některé firmy 
lanškrounského regionu. Kromě toho žáci získávají praxi přímo v pracovním procesu. Toto vše vede 
ke zkvalitnění výuky a snížení nákladů na praktické vyučování.Další obory jsou zaměřeny na elektro-
niku a výpočetní techniku. I v této oblasti se nám každoročně podaří prodat část výrobků našich žáků. 
Probíhá zde i odborný výcvik žáků Vojenské školy z Moravské Třebové.
Toto vše jsou prostředky, které používání pro zajištění hlavního poslání školy, tj. výchovu a vzdělávání 
žáků a jejich přípravu na budoucí povolání.
SOŠ a SOU každý rok vytváří fond reprodukce majetku. Fond je tvořen především z odpisů dlouho-
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dobého majetku. Finanční krytí je zajištěno účelovou dotací zřizovatele. Část je tvořena také z doplň-
kové činnosti školy. Takto získané prostředky využíváme k rozšíření prostorů pro výuku, modernizaci 
vybavení strojů a zařízení investičního charakteru. Část prostředků také používáme na opravy budov. 
Pro zachování vybavení školy učebními pomůckami v souladu s evropským standardem využíváme i 
možnosti 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 zá-
kladě 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 čin-
nost školy, tj. vzdělávání a výchova žáků, a vedou k možnosti nákupu nové výpočetní techniky, která 
nám poté slouží k zajištění vysoké úrovně výuky žáků.

Rozpočet školy:
neinvestiční dotace MŠMT     22 909 983,-Kč
neinvestiční dotace zřizovatele      4 717 288,66 Kč
dotace KÚ na projekt prohloubení spolupráce SŠ          25 000,- Kč
tržby z produktivní práce          388 834,- Kč
tržby z praktické výuky pro VOŠ Moravská Třebová       759 368,80 Kč
tržby za ubytování           996 000,- Kč
tržby za pronájem tělocvičny          169 156,50 Kč
dotace „MĚSTA Lanškroun“            13 163,40 Kč
ostatní výnosy související s pronájmy         680 596,80 Kč
stipendia žákům oboru knihař, nástrojař         178 800,- Kč
ostatní příjmy           515 206,09 Kč

Příjmy hlavní činnosti za rok 2018 představují částku ve výši Kč 31 353 397,25. Náklady na hlavní 
činnost v roce 2018 byly ve výši Kč 31 441 526,85. Hlavní činnost školy v roce 2018 vykazovala 
ztrátu ve výši Kč 88 129,60. Tato ztráta byla pokryta ze zisku v doplňkové činnosti. V roce 2018 byl 
v doplňkové činnosti vytvořen zisk ve výši Kč 89 326,84.  
Po pokrytí ztráty z hlavní činnosti byl zbytek zisku ve výši Kč 1 197,24 rozdělen následujícím 
způsobem:
Kč 100,-  příděl do fondu odměn
Kč 1 097,24,- příděl do rezervního fondu.

Investiční činnost:
SOŠ a SOU v roce 2018 vytvořila z odpisů fond rozvoje investičního majetku ve výši Kč 1 309 575. 
Zřizovatelem nařízený odvod z odpisů v r. 2018 představoval částku ve výši Kč
934 127,37- Kč. Škola obdržela dotaci od zřizovatele ve výši Kč 1 200 000,- , kterou použila na poří-
zení auta FORD TRANSIT a dále na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu na Lidické ulici. Do 
pořízení obou investic byl také zapojen vlastní fond rozvoje investičního majetku.  Zůstatek fondu k 
31. 12. 2018 je ve výši Kč 542 946,44.
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Fond kulturních a sociálních potřeb:
Počáteční stav    401 112,01 Kč
Tvorba fondu    339 673,00 Kč
Čerpání     206 496,70 Kč
(příspěvky na stravování, rekreace, zájezdy, životní a ostatní jubilea zaměstnanců, apod. dle vyhláš-
ky FKSP a schváleného rozpočtu čerpání fondu na rok 2018)
Zůstatek fondu    534 288,31 Kč
Nesplacené půjčky zaměstnancům    65 850,- Kč

Rezervní fond:
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je ve výši Kč 173 717,20.  V roce 2018 fond nebyl použit.

Fond odměn:
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je ve výši Kč 65 578,-. V roce 2018 fond nebyl použit. 

SOŠ a SOU každoročně provádí v souladu s vyhláškou revize zařízení, tak, aby byla zajištěna bez-
pečnost žáků, zaměstnanců a majetku. Majetek školy je pojištěn před živelnými pohromami nebo 
zcizením v rámci Pardubického kraje. 
Dále k 31. 10. 2018 byla provedena inventarizace zásob, výdejen nářadí a knihovny.  K 30. 11. 2018 
byla provedena inventarizace dlouhodobého majetku a k 31. 12. 2018 dokladová inventarizace. 
Nově pořízený majetek je opatřen inventárním číslem a zařazen do majetku školy.

Výsledky inspekční činnosti

Kontrola:  Česká školní inspekce Pardubický inspektorát dne 21. až 25. 2. 2019
Výkonem kontroly byla pověřena: 
Mgr. Alena Krabcová, školní inspektorka, Mgr. Jaroslav Loučka, školní inspektor, Ing. Jan Černý, 
školní inspektor
Předmět kontroly:   
• zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou žákům 
se zaměřením na obory vzdělání vyučované podle školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP),
• získávání a analyzování informací o školních preventivních systémech a podmínkách bezpečnosti 
a ochrany zdraví žáků, o školních úrazech a o opatřeních přijatých vedením školy k minimalizaci 
rizik školních úrazů,
• zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcový-
mi vzdělávacími programy.
Kontrolní zjištění a závěr:
Hodnocení:
Obory vzdělání vyučované podle ŠVP a podle učebních dokumentů vydaných MŠMT odpovída-
jí zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Škola poskytuje vzdělávání v souladu s předpisy  
a splňuje tak formální předpoklady pro svou činnost. Do učebních plánů zařazuje škola dlouhodobě 
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etickou výchovu, za což byla několikrát oceněna na úrovni České republiky. Zjištěné nedostatky 
ŠVP (překročení týdenní hodinové dotace, rozvržení vzdělávacích oblastí do vyučovaných předmě-
tů, doplnění ŠVP domova mládeže) byly v průběhu inspekční činnosti opraveny a jsou po obsahové 
stránce v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 
Nabídka oborů vzdělání vychází z potřeb regionu, je vyučován obor vzdělání knihař, který má na-
dregionální význam. Firmy předkládají požadavky na kompetence svých potenciálních budoucích 
zaměstnanců, což škola průběžně zohledňuje ve své nabídce. Zpětnou vazbou pro školu jsou odezva 
a reference firem při odborného výcviku žáků na pracovištích a konzultacích v rámci schůzek po-
radního sboru ředitele.
Závěr:
Činnost školy odpovídá zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Poskytované vzdělávání od-
povídá prioritám dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. 
Realizované školní vzdělávací programy jsou po obsahové stránce v souladu s příslušnými rámco-
vými vzdělávacími programy. Praktická výuka orientovaná často na realizaci produktu je motivační, 
rozvíjeny jsou kompetence v souladu s profilem absolventa a příslušnými učebními dokumenty. 
Finanční prostředky běžný provoz školy pokrývají. Škola získává prostředky také z jiných zdrojů, 
podávání a realizace projektů patří k prioritám školy. Přínosná je i spolupráce školy se sociálními 
partnery zejména při zajišťování odborného výcviku, ve zlepšení materiálních podmínek i v dalším 
vzdělávání pedagogů.
Škola pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, porušování principu rovného přístupu 
ke vzdělávání nebylo zaznamenáno. Prostředí školy působí na utváření osobnosti žáků, prostory a 
vybavení školy jsou pro výchovu a vzdělávání bezpečné.
Ve škole funguje systém vyhledávání slabých míst činnosti. Vedení školy pružně reaguje na problé-
mové situace a vytváří podmínky pro inovace a modernizaci. 

   
Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech

Ve školním roce 2018/2019 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun nebyla 
zapojena do projektů, ale pracovala na udržitelnosti uzavřených projektů.

Ten kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového.   Albert Einstein 
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Co dalšího přinesl školní rok

Září
3 pondělí Zahájení školního roku

Opravné ZZ – písemná část  (3. KA, 3. NS, 3. KN)
Opravné MZ – písemná část ( 4. ME) – do 7. 9.

4 úterý Opravná ZZ – praktická  (3.NS, 3. KA, 3.KN) – do 5.9. 
5 středa
6 čtvrtek Opravné ZZ -– ústní  (3.NS) 
7 pátek Opravná ZZ – ústní – (3.KN, 3.KA) Opravné MZ – praktická  (4. ME)
8 sobota
9 neděle
10 pondělí Opravné MZ – praktická  (4. ME)

Školení Goldwell
11 úterý Opravná MZ – ústní (4.ME)

Školení Goldwell
12 středa
13 čtvrtek
14 pátek
15 sobota 
16 neděle
17 pondělí
18 úterý
19 středa
20 čtvrtek
21 pátek
22 sobota
23 neděle
24 pondělí
25 úterý
26 středa Vizážistický kurz Bauer
27 čtvrtek
28 pátek Státní svátek
29 sobota
30 pondělí
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Říjen
1 pondělí
2 úterý Jednodenní zájezd do Polska pro žáky 
3 středa Veletrh Brno
4 čtvrtek
5 pátek Plenární zasedání SRPDŠ, třídní schůzky

Školní kolo Kalibr cup
6 sobota Přehlídka škol Rychnov nad Kněžnou, od 5. 10.
7 neděle Stáž žáků na Slovensku v Kežmaroku, 7.-13. 10. 
8 pondělí Školení firmy Framesy

Školení Goldwell 
9 úterý Školení Goldwell

Přehlídka škol Jevíško
10 středa Nehodou to začíná

Přehlídka škol Česká Třebová
11 čtvrtek Přehlídka škol Česká Třebová
12 pátek Den učitelů v Polsku

Exkurze Schaeffler
13 sobota Den učitelů v Polsku
14 neděle
15 pondělí
16 úterý
17 středa Školení líčení Bauer
18 čtvrtek Přehlídka škol Svitavy
19 pátek Den otevřených dveří

Školní kolo Kalibr cup
20 sobota
21 neděle
22 pondělí
23 úterý Přehlídka škol Chrudim
24 středa
25 čtvrtek
26 pátek
27 sobota
28 neděle Státní svátek
29 pondělí Podzimní prázdniny
30 úterý Podzimní prázdniny
31 středa
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Listopad
1 čtvrtek
2 pátek Prezentace středních škol Pardubice
3 sobota
4 neděle
5 pondělí Klasifikační porada
6 úterý Školení Goldwell
7 středa Školení Goldwell
8 čtvrtek Školení Goldwell
9 pátek Konzultace s rodiči
10 sobota
11 neděle Den otevřených dveří Buhler
12 pondělí
13 úterý
14 středa ZŠ speciální
15 čtvrtek
16 pátek
17 sobota  Státní svátek
18 neděle
19 pondělí Okresní kolo ve volejbale dívek
20 úterý Školní kolo Kalibr cup
21 středa
22 čtvrtek Prezentace středních škol Skuteč

Školní kolo kalibr cup
23 pátek Den otevřených dveří

Školní kolo Kalibr cup
24 sobota Den otevřených dveří
25 neděle
26 pondělí
27 úterý
28 středa
29 čtvrtek Školní kolo Kalibr cup - Body -art
30 pátek
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Prosinec
1 sobota
2 neděle
3 pondělí
4 úterý Okrskové kolo ve florbale
5 středa
6 čtvrtek
7 pátek
8 sobota
9 neděle
10 pondělí Opravná písemná ZZ (3.NS, 3.KA, 3.KN)
11 úterý Opravná praktická ZZ (3.KA, 3.KN)
12 středa Opravná praktická ZZ (3.KA, 3.KN)
13 čtvrtek Opravná ústní zkouška 3.KN
14 pátek Vánoční posezení
15 sobota
16 neděle 
17 pondělí Nábor Ústí nad Orlic
18 úterý Velkoobchod Chrudim (1.KA, 2.KA, 3.KA)
19 středa
20 čtvrtek
21 pátek Vánoční akademie
22 sobota
23 neděle Vánoční prázdniny
24 pondělí Štědrý den
25 úterý 1.Svátek vánoční
26 středa 2.Svátek vánoční
27 čtvrtek Vánoční prázdniny
28 pátek Vánoční prázdniny
29 sobota Vánoční prázdniny
30 neděle Vánoční prázdniny
31 pondělí Silvestr - konec roku 2018

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
 Seneca
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Leden
1 úterý Nový rok
2 středa Vánoční prázdniny
3 čtvrtek Zahájení školy
4 pátek
5 sobota
6 neděle
7 pondělí
8 úterý
9 středa
10 čtvrtek
11 pátek Ročníkové práce 4.ME
12 sobota Den otevřených dveří
13 neděle
14 pondělí
15 úterý
16 středa
17 čtvrtek Antalis soutěž Knihaři
18 pátek
19 sobota
20 neděle
21 pondělí
22 úterý
23 středa
24 čtvrtek Soutěž Prostějov KA, KM
25 pátek
26 sobota
27 neděle
28 pondělí Klasifikační porada
29 úterý
30 středa
31 čtvrtek Vydávání výpisu vysvědčení
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Únor
1 pátek Zahájení II. Pololetí

Pololetní prázdniny
2 sobota
3 neděle
4 pondělí Jarní prázdniny
5 úterý Jarní prázdniny
6 středa Jarní prázdniny
7 čtvrtek Jarní prázdniny
8 pátek Jarní prázdniny
9 sobota
10 neděle
11 pondělí Porada úseku Kalibr cup 2019
12 úterý
13 středa
14 čtvrtek KALIBR CUP
15 pátek Amavet
16 sobota
17 neděle
18 pondělí
19 úterý
20 středa Kurz na gelové nehty
21 čtvrtek
22 pátek
23 sobota
24 neděle
25 pondělí
26 úterý
27 středa
28 čtvrtek

Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.
Albert Einstein
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Březen
1 pátek
2 sobota
3 neděle
4 pondělí
5 úterý
6 středa Kurz gelových nehtů

SOD Mechatronik, Česká Třebová 
7 čtvrtek Školení Zoner Pardubice

SOD Mechatronik, Česká Třebová
Seminář Pardubice

8 pátek
9 sobota  
10 neděle Lyžařský výcvikový kurz
11 pondělí Lyžařský výcvikový kurz
12 úterý Lyžařský výcvikový kurz
13 středa Lyžařský výcvikový kurz
14 čtvrtek Lyžařský výcvikový kurz
15 pátek Lyžařský výcvikový kurz

Třídní schůzka
Kalibr cup Praha

16 sobota Kalibr cup Praha
17 neděle
18 pondělí
19 úterý SOD Nástrojař, Trutnov
20 středa Zlatý píst Vyškov

SOD Nástrojař, Trutnov
21 čtvrtek Školení Goldwell 

Výstava Ampér
22 pátek Náhradní klasifikace 2.KA
23 sobota
24 neděle
25 pondělí
26 úterý
27 středa Exkurze z domova důchodců
28 čtvrtek
29 pátek
30 sobota
31 neděle
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Duben
1 pondělí
2 úterý Úřad práce (3.KA, 3.KN, 3.NS, 4.ME, 4. KM)
3 středa SORAD (1.KA, 1.KN, 1.MZ, 3.ME, 3.KM)

Exkurze z Dobrovského školy
4 čtvrtek
5 pátek Školení přístroje Valeasol
6 sobota
7 neděle
8 pondělí Okrskové kolo ve volejbale

Uzavření klasifikace za III. Čtvrt.
9 úterý Klasifikační porada

10 středa Písemná maturitní práce z Čj (4.KM, 4. ME)
Náhradní klasifikace 1.KM

11 čtvrtek Písemná maturitní práce z Aj (4.KM, 4.ME)
Přednáška silnoproud zařízení

12 pátek 1.kolo přijímacích zkoušek
Konzultace s rodiči
Typologie

13 sobota
14 neděle
15 pondělí II. kolo přijímacích zkoušek
16 úterý
17 středa Exkurze PP+T Moravská Třebová
18 čtvrtek Velikonoční prázdniny

Školení CNC
19 pátek Velikonoční prázdniny
20 sobota
21 neděle
22 pondělí Velikonoce
23 úterý Soutěž zručnosti 1.KN, 3.KN
24 středa Soutěž zručnosti 1.KN, 3.KN

Školení Goldwell
Praktická maturitní zkouška 4.ME

25 čtvrtek Digitální hledání – soutěž
Soutěž zručnosti 1.KN, 3.KN

26 pátek Závěrečná porada (4.KM, 4.ME)
Soutěž zručnosti 1.KN, 3.KN

27 sobota
28 neděle
29 pondělí
30 úterý Vydávání vysvědčení (4.ME, 4.KM)

Školení Framesy
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Květen
1 středa Svátek práce
2 čtvrtek Písemné MZ 4.ME, 4.KM
3 pátek Písemné MZ 4.ME, 4.KM
4 sobota
5 neděle
6 pondělí Soutěž zručnosti 1.KN, 3.KN

Postupová zkouška 1.KA
7 úterý Postupová zkouška 1.KA
8  středa Státní svátek
9 čtvrtek Technohrátky
10 pátek
11 sobota
12 neděle
13 pondělí Praktická MZ 4.ME, 4.KM

Soutěž zručnosti 2.KN
14 úterý Praktická MZ 4.ME, 4.KM

Soutěž zručnosti 2.KN
15 středa Soutěž zručnosti 2.KN
16 čtvrtek Soutěž zručnosti 2.KN
17 pátek 70. výročí školy

Otevírání Střelnice, Den otevřených dveří
Soutěž zručnosti 2.KN

18 sobota
19 neděle
20 pondělí Studijní volno 4.ME, 4.KM

Souvislá praxe (2.KM, 3.KM) 20.-31. 5.
Stáž v Polsku KA 20.-24.5.

21 úterý Studijní volno 4.ME, 4.KM
22 středa Studijní volno 4.ME, 4.KM

Obhajoba ročníkových prací  2.KM, 3.KM
Náhradní klasifikace Kučerová 1.KM

23 čtvrtek Studijní volno 4.ME, 4.KM
24 pátek Studijní volno 4.ME, 4.KM
25 sobota
26 neděle
27 pondělí Ústní maturita 4. ME

Kino
Odborná praxe (2.ME, 3.ME, 2.KM, 3.KM)

28 úterý Uzavření klasifikace
Odborná praxe (2.ME, 3.ME, 2.KM, 3.KM)

29 středa Závěrečná klasifikační porada – 3. NS, 3. KA, 3. KN, 2. ZX
Ústní maturita 4.KM
Sportovní dny
Odborná praxe (2.ME, 3.ME, 2.KM, 3.KM)

30 čtvrtek Ústní maturita 4.KM
Odborná praxe (2.ME, 3.ME, 2.KM, 3.KM)

31 pátek Vydávání vysvědčení – 3. NS, 3. KA, 3. KN, 2. ZX
Odborná praxe (2.ME, 3.ME, 2.KM, 3.KM)
Školení Goldwell
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Červen
1 sobota Foreziáda KM,KA
2 neděle
3 pondělí Odborná praxe (2.ME, 2.KM, 3.ME, 3.KM)  3.-7.6.

Písemná ZZ (3.NS, 3.KA, 3.KN, 2.ZX)
4 úterý Praktická ZZ (2.ZX, 3.NS, 3.KN)

Praktická ZZ 3.KA
5 středa Praktická ZZ (2.ZX, 3.NS, 3.KN)

Praktická ZZ 3.KA
6 čtvrtek Praktická ZZ 3.KA
7 pátek Vyhlášení výsledků Pz a Pís ZZ
8 sobota
9 neděle
10 pondělí Tematický výlet 1.KA
11 úterý Tematický výlet 1.KA
12 středa Tematický výlet 1.KA

Tematický  zájezd 1.NS
Ústní ZZ 2.ZX
Školní kolo Kalibr cup
Škola Cotkytle KA, KM, KN

13 čtvrtek Ústní ZZ 3.KA
14 pátek Ústní ZZ 3.KA

Přednáška Vážíš si svého těla
Exkurze 2.NS

15 sobota 
16 neděle
17 pondělí Ústní ZZ 3.KN
18 úterý Ústní ZZ 3.NS
19 středa Školení Alissa Beaute
20 čtvrtek Tematický výlet 2.KA

Exkurze C.E.M. Svitavy 3. KM
21 pátek Čermenské slavnosti

Náhradní klasifikace Foglová, Kučerová 4.KM
22 sobota
23 neděle
24 pondělí Pedagogická rada
25 úterý Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 4.ME, 4.KM

Slavnostní předávání výučních listů 3.NS, 3.KA, 3.KN, 2.ZX
Školní výlet 1.KA

26 středa
27 čtvrtek Divadlo Praha
28 pátek Vydávání vysvědčení
29 sobota
30 neděle
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TŘÍDY, UČITELÉ A ŽÁCI SOŠ a SOU LANŠKROUN 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Třída: 1. ME       Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kubištová
BÁRTA Ondřej, KOSTÍKOVÁ Adéla, LIŠKA Lubomír, MAJER Lukáš, SMOLÍK Jakub, STRAKA 
Lukáš, SVATOŠ Martin, ŠÁCHA Ondřej, ŠTORK Jan

Třída: 2. ME              Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Vaňková
BOREK Jan, HÖHN Matěj, HORVÁTHOVÁ Pavlína, KOSÁN Daniel, MATYÁŠ Martin, SLOU-
KA Lukáš, STEHLÍK Milan, ŠTYNDL Martin, ULRICH David, URBAN Petr, VÁVRA Martin

Třída: 3. ME      Třídní učitelka: Mgr. Marcela Martincová
ANDRLE David, CHUCHLÍK Michal, KARSKÝ Jaroslav, KOLÁŘ Jan, KOVÁŘ Martin, MAREŠ 
Adam, MAREŠ Daniel, MAREŠ David, PÍREK Dominik, ŠILAR Josef, TAREŠ Pavel

Třída: 4. KM Třídní učitelka: Mgr. Bc. Martina Stejskalová
BLAŽEK Lukáš, DIVÍŠEK Jan, HAJZLER Radek, KEKELÁK Jakub, MARTINEK Filip, MIKU-
LA Michal, RYŠAVÝ Filip, ŠILAR Matěj

Třída:   1. KM       Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kubištová
ERBENOVÁ Natálie, FRÉHAROVÁ Adriana, HORSKÝ Jan, HROMÁDKOVÁ Natálie, KŘÍŽ-
KOVÁ Natálie, KUČEROVÁ Marie, KUCHTOVÁ Nikola, KULÍŠKOVÁ Veronika, MATĚJKO-
VÁ Lenka, POULOVÁ Jana, PROŠKOVÁ Pavla, ROSENBERGEROVÁ Nela, SVOJANOVSKÁ 
Eliška, ŠTELBASKÁ Lucie, VACKOVÁ Kristýna, VODEHNALOVÁ Simona, ZEMANOVÁ 
Klára

Třída: 2. KM             Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Vaňková
BADALOVÁ Martina, BEDNÁŘOVÁ Alena, BENEŠOVÁ Barbora, ČERNOHOUSOVÁ Alena, 
ČERNOHOUSOVÁ Michaela, ČERNOHOUSOVÁ Nela, JIRUŠOVÁ Tereza, KLUSÁKOVÁ De-
nisa, KUMPOŠTOVÁ Klára, LAJZOVÁ Michaela, LEBIŠOVÁ Adéla, LIŠKOVÁ Andrea, PA-
CHOLÍKOVÁ Marie, RYŠAVÁ Sabina, ŠIMKOVÁ Veronika, ŠTEFLOVÁ Tereza, ŠTĚPÁNKO-
VÁ Martina, ŠTORKOVÁ Tereza, TOMEŠOVÁ Natálie

Třída: 3. KM    Třídní učitelka: Mgr. Marcela Martincová
BULOVÁ Pavlína, FOUSKOVÁ Jana, JANDEROVÁ Vendula, JEŠKOVÁ Anna, KORČÁKOVÁ 
Eliška, NAVRÁTILOVÁ Nela, NÝDECKÁ Liliana, ŠVADLENKOVÁ Kristýna, VAŇOUSOVÁ 
Jana, VORBOVÁ Magdaléna, ZUZKOVIČOVÁ Kamila

Třída: 4. KM           Třídní učitelka: Mgr. Bc. Martina Stejskalová
BERANOVÁ Tereza, FOGLOVÁ Marie, KAČÍRKOVÁ Denisa, KORSHUNOVA Mariya-Oleksan-
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dra, KOVAŘÍKOVÁ Lucie, KUČEROVÁ Karolína, KUČEROVÁ Lucie, KVAPILOVÁ Kateřina, 
LUJKOVÁ Lucie, MLÍKOVÁ Alena, NOVOTNÁ Monika, RYBIČKOVÁ Simona, ŽERNÍČKO-
VÁ Barbora

Třída: 1. NS                   Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar 
ČUHEL Libor, ĎURIŠ Tomáš, FELCMAN Lukáš, FILIPIOVÁ Marcela, GRYC Filip, HLUCHÝ 
Michal, HORÁK Josef, HUMLER Jakub, CHOUR Daniel, KOTAS Filip, KŘIVÁNEK Tadeáš, 
KVASNICA Petr, MALÝ Daniel, MAREK Dominik, NOVOTNÝ Jakub, PECHÁČEK Marek, PO-
LÁK David, PROKOP Adam, ROZSYPAL Zdeněk, STUDNAŘ Martin, ŠÁCHA Svatopluk, TE-
SAŘ Dominik, VÁGNER David

Třída: 2. NS              Třídní učitel: Bc. Jiří Mann 
DOSKOČIL Matouš, FALTA Filip, FIKEJS Filip, HAVELKA Radim, HEGER Lukáš, HEGER Mi-
chal, HOLEČEK Adam, HOLUBEC Petr, HORÁK Lukáš, HRDINA Matouš, CHALOUPKA Jaro-
slav, JEŽEK Jakub, LOŠŤÁK Jan, LUKÁŠ Ondřej, MLEJNEK Matěj, SKALICKÝ Michal, TEJKL 
Petr, VEBR Matěj, ZVÁRA Jakub

Třída: 3. NS             Třídní učitel: Mgr. Čestmír Nakládal
BERAN Filip, DUŠEK Martin, FABIÁNEK Matěj, GREZL Petr, JANECKÝ Martin, JEDNORÓG 
Erik, JOHANIDES David, KARLÍK Jan, KARLÍK Ondřej, KERHÁT Jakub, KYLAR Pavel, MA-
REŠ Daniel, MATĚJKA Vojtěch, MAZÁK Tomáš, MOUČKA Adam, PALKOVIČ Tomáš, PECHÁ-
ČEK Ladislav, REZEK Václav, SKÁLA Vojtěch, SKALICKÝ Tomáš, SZLAMA David, ŠILAR 
Jakub, ŠÍN Radoslav
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Třída: 1. MZ         Třídní učitelka: Mgr. Jana Podolánová
ADAMOVSKÝ Marek, KRÁTKÝ Štěpán, LANGER David, LETOŠ Martin, MEDŘÍKOVÁ Tere-
za, MECHL Ondřej

Třída: 2. MZ          Třídní učitelka: Mgr. Jana Janoušková
BERAN Daniel, DVOŘÁK Jakub, FALTA Michal, KUNÁK David, NOVÁK Filip, SLÁDEČEK 
Michal, 

Třída: 1. KN          Třídní učitelka: Mgr. Jana Podolánová
Čurejová Ilona, DVOŘÁK Šimon Pravoslav, HOLUBOVÁ Magdaléna, ROKOSOVÁ Karolína, 
SEJKORA Martin, SVĚRÁK Petr, ŠIMKOVÁ Pavlína, VOSTŘÁKOVÁ Anita

Třída: 2. KN          Třídní učitelka: Mgr. Jana Podolánová
DRÁBÍKOVÁ Ilona, FIŠEROVÁ Markéta, HAUKOVÁ Simona, KAPLANOVÁ Marie, MOTLO-
VÁ Jana, MUSILOVÁ Kristýna, PALCEROVÁ Adéla, SKALICKÁ Eva, VANÍČKOVÁ Lenka, 
ZLOCHOVÁ Lucie

Třída: 3. KN         Třídní učitelka: Mgr. Jana Podolánová
HORKÁ Adéla, MICHALKOVÁ Veronika, PROŠKOVÁ Šárka, SEKANINOVÁ Adéla, SOLDÁ-
NOVÁ Beáta, 

Třída: 1. KA      Třídní učitelka: Mgr. Markéta Záplatová
BARTAOVÁ Daniela, BUREŠOVÁ Pavla, BURIANOVÁ Isabela, DOLÍVKOVÁ Kateřina, DVO-
ŘÁKOVÁ Tereza, GRUNDOVÁ Petra, HUTSULIAK Anastasija Hryhorivn, CHLOUBA Lukáš, 
KUBIŠOVÁ Kateřina Jenifer, KUDLÁČKOVÁ Eliška, MENCLOVÁ Karolína, PAKOSTOVÁ Ni-
kola, PEŘINOVÁ Kristýna, PLEVÁKOVÁ Nikol, PLUHAŘOVÁ Aneta, ŠŤOVÍČKOVÁ Nicola, 
VRBOVÁ Eliška, WOLFOVÁ Lucie, ZAPALAČOVÁ Veronika

Třída: 2. KA      Třídní učitelka: Mgr. Renata Richterová Tučková
BARTOŠOVÁ Veronika, BOUMOVÁ Barbora, CAPPANNI Cristina, FLEKROVÁ Marie, GO-
LIANOVÁ Gabriela, HLUCHÁ Klára, HOLOMKOVÁ Tereza, HRUBÁ TEREZA, KAPLANO-
VÁ Kristýna, KUBÍČKOVÁ Natálie, MUCHOVÁ Sabina, NESPORÝ Jiří, NOVOTNÁ Simona, 
ONDERKOVÁ Aneta, POCKLANOVÁ Veronika, PŘIDALOVÁ Bára, SLAVÍKOVÁ Romana, 
SMÉKALOVÁ Kristýna, STEHLÍKOVÁ Gabriela, ŠEMBEROVÁ Adéla, ŠTUSÁKOVÁ Aneta, 
TESÁRKOVÁ Tereza, ZNOJEMSKÝ Michal

Třída: 3. KA           Třídní učitelka: Mgr. Dana Minářová
BERANOVÁ Nicola, CIBULKOVÁ Barbora, DVOŘÁKOVÁ Veronika, FEJKSOVÁ Veronika, 
HNÁTNICKÁ Iveta, HRADILOVÁ Natálie, JANKŮ Karolína, JAVŮRKOVÁ Sabina, JUNKOVÁ 
Klára, KODYTKOVÁ Veronika, KOŘENOVSKÁ Aneta, KOVÁŘOVÁ Adéla, KRÁLOVÁ Moni-
ka, KRISTKOVÁ Michaela, MACHÁČKOVÁ Marie, MAREŠOVÁ Michaela, NEJEDLÁ Jessica, 



87Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

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

PÁTEČKOVÁ Valérie, PEŠKAROVÁ Nikol, PLOC Jan, RICHTROVÁ Adéla, ŠKOLNÍKOVÁ 
Veronika, TURTÁKOVÁ Barbora, UHLÍKOVÁ Nela, VÁGNEROVÁ Kristýna, VÁVROVÁ Mar-
tina, VENCLOVÁ Monika, ZONYGOVÁ Michaela
 

Třída: 1. ZX                    Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar
ADAMSKÝ Karel, BETLACH Martin, DYVAK Anna, GALBA Roman, OMASTA Miroslav, PRO-
KOPEC Jiří, RUDOLF Rostislav, VACKOVÁ Veronika

Třída: 2. ZX                          Třídní učitel: Bc. Milan Lédl
BEDNÁŘ Tomáš, HAVELKA Vladislav, JEMELKA Daniel, MOTLOVÁ Ester, MOTLOVÁ Mi-
chaela, RIEGLER Štefan, ŠKOLAR Robin, VAVRUŠKA Jiří, VÍDEŇSKÁ Jana, VLÁDKOVÁ 
Lenka

Třída: 1. ZN                   Třídní učitel: Ing. Vladimír Šilar
DOSTÁLOVÁ Anna, STEHLÍKOVÁ Eva, URBÁNEK Lukáš
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