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K rásné horké léto a 

prázdniny skončily , 

kalendář se posunul na  „září 

„ a  tudíž  nastaly jak pro 

žáky, tak i pedagogy školní 

povinnosti.  

Ve škole jsme přivítali nové 

žáky I. ročníků.  Pro nové 

třídní kolektivy jsme ve spo-

lupráci se střediskem volné-

ho času ALCEDO připravili  

seznamovací akci.  Třídenní 

akce se účastnili žáci prvních 

ročníků se svými třídními 

učiteli.  V rámci adaptačního 

programu jsou pro žáky při-

praveny různé seznamovací 

aktivity, týmové hry či ne-

tradiční sporty, které napo-

mohou k lepšímu  

a rychlejšímu pozná-

ní nového kolekti-

vu. Místem konání 

byla „Hájenka Na 

Novém světě“ v Se-

metíně a přilehlé 

okolí. . 

Seznamte se, prosím !!!       

B ěžeckých závodů 
se zúčastnilo 

přes 1000 běžců a 
mezi nimi se rozhod-
ně neztratili, ani re-
prezentanti naší ško-
ly. Běhu na 5km, se 
zúčastnilo 8 hochů a 
reprezentoval nás i 
pan ředitel Josef Slo-
vák. V kategorii mu-
žů do 39 let se umísti-
li Patrik Bartoň 5., 
Erik Machů 6., Martin 

Holíček 7., Michal 
Drcman 21., Dominik 
Sklář 22., Miroslav 
Rišica 25., Michal 
Křenek 27. a Jaroslav 
Kovářík 
29.V kategorii mužů 
nad 50 let skončil 
Josef Slovák na vý-
borném 5. místě. 
V horském běhu na 
18km obsadil Adam 
Jakuba 48. místo.  

Ani letos jsme nechyběli mezi běžci na Valachiarunu 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín  

Říjen 2015 

Den otevřených 

dveří  

2-3 

Soutěž „Ukaž co 

umíš“ 

4 

Josef Sousedík má 

pomník   

 

4 

Stříbro pro Jiřího 

Mikesku 

 

4 

Přezujte na zimní 

pneu u nás 

 

4 

Uvnitř tohoto vydání: 

Benátky 1779 

755 01  Vsetín  

info@sosvsetin.cz  

www.sosvsetin.cz  

575 755 011, 575 755 020 

DĚKUJEME 

VŠEM, KDO 

JSTE SE ZA-

POJILI DO 

HUMANITÁR-

NÍ SBÍRKY, 

KTERÁ PRO-

BÍHALA V NA-

ŠÍ ŠKOLE. 

DNY OTE-

VŘENÝCH  

DVEŘÍ 

6. a 7.  

LISTOPADU 

2015  



 

Dny otevřených dveří  

Ve dnech 14. a 15. října 2015 jsme připravili Dny otevřených dveří.  

Navštívili nás žáci ze vsetínských  ZŠ, ale i žáci ze Slušovic, Vizovic, 

Velkých Karlovic, Karolinky, Halenkova, Hovězí, N. Hrozenkova, 

Hošťálkové, Liptálu, H. Lidče, V. Klobouk, a  Valašského Meziříčí. 

Pro uvedené školy jsme zajistili autobusovou dopravu a účastníci 

měli možnost prohlédnout si prostory školy i  odloučených 

pracovišť, kde probíhá odborný výcvik. Na jednotlivých 

stanovištích byl připraven pro žáky i doprovodný program.   

Na naši akci přijali pozvání i sociální partneři školy, kteří žákům 

přiblížili  možnosti zaměstnání v jejich firmách.  



 

 

 



Ž ákyně 3. ročníku obor Cukrář  - 

Eliška Kratinová – reprezentovala 

naši školu na soutěži „Ukaž, co 

umíš“ ve Velkém Meziříčí.  

Soutěž se skládala ze dvou částí. 

První část – Perníkový svět. Jednalo 

se o zdobený výrobek z perníku o 

hmotnosti 1 až 2 kg. Žákyně i její 

 učitelka odborného výcviku Moni-

ka Vašutová téma sladily 

s probíhajícím ročním obdobím a 

nazvaly jej „A je tu podzim“.  

Druhá část soutěže bylo zdobení 

perníku ve tvaru šestihranu o prů-

měru 24 cm glazurou v časovém 

limitu 60 minut. Eliška si vedla vý-

borně, odborná komise i veřejnost 

obdivovala osobní zručnost, prac-

nost zdobení, dovednost a finální 

vzhled.  

Na základě všech těchto hodnotí-

cích kritérií si zaslouženě vybojo-

vala   1.  místo. 

ném městečku. Náhrobek je 

důstojnou připomínkou 

osobnosti Josefa Sousedíka. 

Jméno Josefa Sousedíka tak 

doplnilo celou řadu význam-

ných valašských osobností, 

odpočívajících v rožnovském 

skanzenu.  

D ne 24. října 2015 pro-

běhlo slavnostní odha-

lení náhrobku Josefa Souse-

díka na Valašském Slavíně v 

rožnovském skanzenu. Sa-

motnému odhalení náhrob-

ku předcházelo setkání v 

kostelíku sv. Anny v Dřevě-

Josef Sousedík, valašský Edison  a vlastenec, 

má pomník v rožnovském skanzenu 

Cukrářka Eliška Kratinová předvedla co umí a získala prvenství  

Jiří Mikeska získal stříbro  
Za slavnostní dort s karnevalovou tématikou, 

nazvaný „Karneval v  exotice – Hawaii“, získal 

v soutěži  Olima Cup 2015 v Olomouci , cukrář a 

budoucí podnikatel Jiří Mikeska,  stříbrnou me-

daili.  


