
V�TEJTE U NÁS

Od zahájení školního roku 2017/2018 uběhlo teprve pár dnů, ale už pro Vás máme několik
informací o našich aktivitách, se kterými bychom Vás rádi seznámili.

ADAPTAČNÍ KURZY
VYZKOUŠEJ SI

ŘEMESLO
PROSPĚCHOVÉ

STIPENDIUM

Kurzy pro žáky I. ročníků
pro lepší poznání nových
kolektivů.

Akce pro žáky základních
škol, kteří si chtěli vyzkou-
šet řemesla, která u nas
vyučujeme.

Setkání rodičů a žáků
se zástupci zaměstna-
vatelů. 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

Benátky 1779, 755 01 Vsetín

575 755 011, 575 755 020
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 O čem dalším si můžete přečíst

zapojili jsme se do soutěže Zlaté české ručičky         zúčastnili jsme se Dne krajeüü



Adaptační kurzy se opět líbily

Tak jako v minulých letech, i letos jsme pro žáky 
1. ročníků připravili adaptační kurzy. Tyto se 
uskutečnily ve 2 bězích, a to v termínu     8. - 10. 
září a 13. – 15. září 2017.
Hlavním cílem každé třídenní akce bylo dát 
dohromady nové třídní kolektivy. Adaptační 
kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka 
Na Novém světě“ v Semetíně a přilehlém okolí.
Žáci si mohli vyzkoušet různé seznamovací a 
týmové aktivity, případně strategické hry. 

Největšímu zájmu se ze strany žáků těšily 
vysoké lanové aktivity jako slaňování a simulace 
volného pádu.
Z celkového počtu 162 žáků, kteří nastoupili ke 
studiu do 1. ročníku, se obou kurzů zúčastnilo 
151 žáků. 
Takto vysoká účast přispívá k pozitivnímu 
formování jednotlivých třídních kolektivů a 
zároveň působí preventivně proti možným 
projevům rizikového chování.

Řemesla si vyzkoušeli žáci základních škol
Pro zvýšení atraktivity řemesel a seznámení se s tím, co které řemeslo obnáší jsme připravili pro žáky
základních školy akci „Vyzkoušej si řemeslo”. Naše pozvání přijaly ZŠ Slušovice, Vizovice, Horní Lideč,
Brumov-Bylnice a Nový Hrozenkov. Měli možnost se seznámit s technickými, ale i gastro obory, které
mohou na naší škole studovat. 

Zájemci o gastro obory si na restauraci 
Bečva vyzkoušeli zdobení perníčků, 
modelování z marcipánu, skládání 
ubrousků či přípravu palačinek.

V dílnách technických oborů na Bobrkách 
zhlédli žáci novou lakovací kabinu autařů, 
viděli měření výkonu motoru, seznámili se i 
s obory strojírenství a stavebnictví. 



T�CH�ICK� VZD�L��í = BR��� K �SP�CH� 

Prospěchové stipendium

Ve čtvrtek 20. září 2017 bylo na odloučeném pracovišti Bobrky 
rušno. 
Sešli se zde rodiče a žáci se zástupci  firem. Jednalo se o firmy, 
které úzce spolupracují s naší školou. 
Okolní strojírenské firmy vydávají nemalé prostředky na to, aby 
získaly nové pracovníky z řad našich absolventů. 
Podílí se jednak na propagaci a popularizaci řemesel, ale svůj 
velký podíl mají i v oblasti rozvoje odborného výcviku. Žáci tak 
mají možnost absolvovat praxi ve firmách, což jim umožňuje 
prakticky se seznámit s tím, co je čeká při nástupu do zaměstná-
ní. Mnohá řemesla z naší vzdělávací nabídky jsou sice podporo-
vána z rozpočtu Zlínského kraje, ale spoluprací s firmami žáci 
získávají další možnosti finanční podpory svého studia a to 
mnohdy v nemalých částkách. 
Této významné pomoci firem si nesmírně vážíme.
 



ZLATÉ
ČESKÉ

RUČIČKY

Do soutěže jsme se přihlásili 
podruhé. 
Jedná se o soutěž, kde je 
vítězství dosaženo až po 
hodnocení dvěmi porotami, a 
to hlasováním veřejností 
pomocí sociálních sítí a také 
odborné poroty.
V loňském roce jsme byli 
úspěšní, což nás motivovalo 
přihlásit se do soutěže i v 
letošním  roce.
Oproti loňskému roku však 
vyrobili žáci pod vedením 
učitele odborného výcviku 
Jana Kratiny hned 16 hraček, 
které soutěží v různých kate-
goriích.
Soutěžní výrobky vyrobili žáci 
všech  ročníků oboru Truhlář. 
Hodnocení veřejností bylo 
ukončeno, nyní s netrpělivostí 
čekáme na výsledky hodnoce-
ní odbornou porotou.
Motivací přihlásit se do soutě-
že pro žáky bylo, že po vyhod-
nocení, budou hračky předány 
dětem do dětských domovů. 
 

23.9.

NAŠI CUKRÁŘI A TRUHLÁŘI NA DNU KRAJE
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