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Jsme škola plná řemeselJsme škola plná řemeselJsme škola plná řemesel   

PROČ PROČ studovat zrovna 

naši školu?  

PROTOŽEPROTOŽE  nabízíme širo-

kou nabídku oborů, ze 

které si vybereš.  

MŮŽEŠ MŮŽEŠ u nás získat 

vzdělání zakončené výuč-

ním listem, ale také ma-

turitní zkouškou.  

MŮŽEŠ MŮŽEŠ u nás studovat 

obory automobilní, strojí-

renské, stavební nebo 

z oblasti gastronomie.  

MŮŽEŠMŮŽEŠ  studovat také 

dálkově v nástavbovém 

studiu.  

MŮŽEŠ MŮŽEŠ získat stipendi-

um při studiu vybraných 

oborů. 

MŮŽEŠ MŮŽEŠ získat praxi  

přímo u zaměstnavatelů 

na smluvních pracovištích 

školy. 

 Výuka tříletých učeb-

ních oborů probíhá stří-

dáním jeden týden teo-

rie, jeden týden praxe. 

Odborný výcvik technic-

kých oborů probíhá na 

odloučeném pracovišti 

Vsetín-Bobrky. 

Odborný výcvik gastro 

oborů probíhá v naší re-

stauraci BEČVA– Vsetín, 

Trávníky. 

Žáci se podílí na služ-

bách pro veřejnost, např. 

opravy automobilů, elek-

tromontážní práce, sta-

vební práce, zednické 

práce, výroba zákusků, 

dortů, příprava rautů aj.                      

Hlavní budova školy 

 

Pracoviště Vsetín-

Bobrky 

Restaurace Bečva 

 

V roce 2013 i v roce 2014 

jsme se zúčastnili Holešov-

ské regaty, což je soutěž 

netradičních plavidel.  

Cílem soutěže je vyrobit 

plavidlo, které je funkční, 

ale netradiční .  

V roce 2013 žáci vyrobili 

plavidlo na téma „Ukradená 

vzducholoď III. tisíciletí“ 

a dopluli s ním pro I. místo. 

V roce 2014 dali žáci pojme-

n o v a l i  s v é  p l a v i d l o   

„BetSousedík“.  

Se svým plavidlem sice ne-

doplavali na bednu jako v 

předchozím roce, ale plavi-

dlo mělo velkou řadu obdivo-

vatelů, žáci se těší na příští 

ročník a v hlavě mají již 

spoustu nápadů na nový 

„model“.  

Uvnitř tohoto 
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NAŠE NABÍDKA: 

 Moderní výukové 

pomůcky. 

 Zahraniční stáže 

žáků. 

 Praxe v reálném 

provozu. 

 Zájmové kroužky. 

 Služby psychologa 

přímo ve škole. 

 Prospěchové sti-

pendium na vybrané 

obory. 

 Spolupráce vedení 

školy a žáků v Žá-

kovském parlamen-

tu. 

Při studiu se umíme i bavitPři studiu se umíme i bavitPři studiu se umíme i bavit   
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V roce 2013 získali žáci automobilních 

oborů od společnosti Hyundai Nošovice 

nový cvičný model vozidla Hyundai i30 . 

 

Žáci se seznamuji v praxi s nejnovější-

mi používanými technologiemi.  

Zásluhou finanční podpory z  

prostředků EU v rámci 

projektu CENTRA 

VZDĚLÁVANÍ byly 

zakoupeny nové výuko-

vé pomůcky v celkové 

h o d n o t ě  t é m ě ř         

2,5 mil. Kč. 

Jedná se o 3D tiskárnu a 3D 

skener, který využijí při výuce 

převážně 

žáci stro-

jírenských 

oborů.  

 

 

Elektrikáři se mohou rovněž pyšnit novou 

učební pomůckou.  

Jedná se o panel, který je ukázkou 

moderní elektroinstalace zaměře-

né  na sběrnicový systém iNELS.  

Žáci si sami mohou nastavit 

jednotlivé ovládací prvky 

např. ovládání světel, intenzitu 

osvětlení, ovládání žaluzií, elektric-

ké brány, nastavení teploty v pokoji 

aj. 
 

 

Naše aktivityNaše aktivityNaše aktivity   

Dlouhodobě naše škola spolupracuje s 

místními MŠ, pro které jsme opakovaně 

připravili Den dětí u nás ve škole nebo 

se podíleli na 

organizaci je-

jich vlastních 

akcí (např. Ces-

ta pohádkovým 

lesem).  

 

Bohatá je spolupráce se ZŠ v rámci 

projektů, pro žáky ZŠ připravujeme 

také Prezentační dny řemesel.  

 

 

 

 

 

 

Zapojujeme se do cha-

ritativních sbírek, or-

ganizujeme akce pro 

veřejnost např. u příle-

žitosti Dne matek.   

U příležitosti svat-

by či narození 

prince jsme zaslali 

královské rodině 

do Anglie perníko-

vé dary, za které 

jsme obdrželi písemné poděkování. 

Žáci všech oborů se pravidelně zúčast-

ňují soutěží jak 

na regionální, tak 

na celostátní ale  

i na mezinárodní 

úrovni.  

 

Nabývají zde cenné zkušenosti pro 

výuku, ale i pro svou budoucí kariéru. 

Žáci získávají prestižní umístění nejen 

v odborných soutěžích řemesel, ve kte-

rých se připravují, ale tako v oblasti 

literární , sportovní či výtvarné. 

 

Již několik let se žáci účastní meziná-

rodní soutěže Gastro Hradec, což je 

soutěž kuchařů a 

cukrářů. Pravidel-

ně přiváží za své 

výrobky zlaté me-

daile, avšak v roce 

2014 dosáhli mi-

mořádného úspě-

chu, když získali za dorty, výrobky z 

perníku a carving 5x zlato. 

Prvenství získali i žáci ve výtvar-

né soutěži 

na sportovní 

téma rally 

nebo na 

téma požár-

ní ochrany.  

 

Ze soutěží vozíme medaile Ze soutěží vozíme medaile Ze soutěží vozíme medaile    

Máme nové výukové pomůckyMáme nové výukové pomůckyMáme nové výukové pomůcky   

V roce 2014 získali cukráři v mezinárodní soutěži GASTRO HRADEC  
5 ZLATÝCH MEDAILÍ  !!!! 
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Žáci si mají možnost rozšířit své do-

vednosti v různých kurzech, např. bar-

manském či carvingu.  Kurzy žáci absol-

vují pod vedením odborníků v dané ob-

lasti.  

Kurzy vyřezávání 

ovoce a zeleniny 

( c a r v i n g u )

každoročně žáci 

absolvují pod vede-

ním toho  nejpovola-

nějšího, nejen u nás, 

ale i na mezinárodní 

úrovni, a to pana 

Luďka Procházky.  

O kurzy carvingu i míchání nápojů je ze 

strany žáků velký zájem.  Znalosti a 

dovednosti  velmi dobře zúročí při výu-

ce, soutěžích, letních brigádách i v 

budoucím zaměstnání. 

V oblasti carvingu 

díky získal pro školu 

mnoho cenných me-

dailí žák Václav Muži-

kovský.  

Reprezentoval nás 

jak na celostátních 

soutěžích, tak na 

mezinárodních.  

Aktivně pracuje v týmu  pana Luďka 

Procházky a zúčastnil se v jeho dopro-

vodu mnoha prezentačních akcí, kde 

získal spoustu cenných dovedností. Své 

umění předváděl rovněž při dnech ote-

vřených dveří.  

Exponát Václava 

Mužikovského, 

který vyřezal 

před zraky di-

váků v časovém 

limitu na soutěži 

v Innsbrucku. 

 

Naše nabídky pro veřejnostNaše nabídky pro veřejnostNaše nabídky pro veřejnost   

S o u č á s t í 

naší školy 

jsou odlou-

čená praco-

viště (OP), 

kde probíhá 

o d b o r n ý 

výcvik. Žáci v rámci této odborné praxe 

pracují na zakázkách pro veřejnost.  Na 

OP Vsetín-Bobrky si veřejnost může 

objednat zakázky v oblasti elektro, 

automobilní, stavební či instalatérské.  

 

Žáci gastro oborů (kuchař, číšník, cuk-

rář) vykonávají odborný výcvik  v re-

stauraci Bečva—Vsetín, Trávníky. Tato 

restaurace poskytuje několik prostor s 

různou kapacitou k pronájmu za účelem 

konání různých akcí (svatba, oslavy 

n ar oz en i n , 

semináře).  K 

těmto příle-

ž i t o s t e m 

Vám žáci pod 

d o h l e d e m 

učitelů odborného výcviku připraví  

občerstvení, raut či cukrářské výrobky.  

V pracovní dny poskytujeme stravování 

pro veřejnost v podobě menu i minutek. 

Velmi známé jsou naše dorty, miniaturní 

zákusky či výroba vánočního,  veliko-

nočního  nebo čajového cukroví. 

Nabídky kurzů pro žákyNabídky kurzů pro žákyNabídky kurzů pro žáky   

V roce 2013 se žáci naší školy pod ve-

dením pana učitele Jaromíra Třetiny, 

rozhodli poprvé zúčastnit prestižní 

vzdělávací soutěže Formule 1 ve ško-

lách.  

Jedná se celosvěto-

vou soutěž, kde mají 

žáci za úkol zkon-

struovat model for-

mule z balzového 

dřeva. Model je po-

háněn CO2.   

S tímto modelem pak 

soutěžní týmy soutěží.  

Vítěz celostátního kola postupuje do 

světového finále . Odměnou pro celý 

soutěžní tým, jež zvítězí ve světovém 

finále je bezplatné studium na přední 

světové univerzitě.  

Soutěžní tým TME v 

celostátním finále v 

roce 2013 vybojoval 

krásné 5. místo a 

umístil se tak nejlépe 

ze středních škol Zlín-

ského kraje.  

 

V následujícím roce 

2014 byl vytvořen 

nový soutěžní tým 

RAW, pod vedením 

pana učitele Františ-

ka Zdráhala, který 

obsadil v republiko-

vém finále 8. místo.   

I toto umístění je 

považováno za úspěch, jelikož tým tvo-

řili, až na 

m a n a ž e r a , 

žáci I. roční-

ku. 

Formule 1 ve školáchFormule 1 ve školáchFormule 1 ve školách   
Přesto, že 

byl soutěžní 

tým TME  

v soutěži 

absolutním 

nováčkem, 

získal krásné 

5. místo v 

republikovém 

finále. 
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Bližší informace o našich nabíd-

kách naleznete na webových 

stránkách školy www.sosvsetin.cz.  



Při návštěvě Prezentačního dne 

řemesel si žáci mohou prohlédnout 

výrobky našich žáků, ale rovněž si 

sami vyzkoušet různé praktické 

činnosti či soutěže v daných ře-

meslech.                  

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

Naše škola je realizátorem projektu, 

financovaného z prostředků Evropské 

unie (OP VK)  „ŘEMESLO—tradice 

a budoucnost“. 

Jeho cílem je podpora vzdělávání 

v řemeslných a technických oborech. 

Díky projektu mohou žáci základních 

i středních škol získat reálnou před-

stavu o skutečné podobě řemesel, 

Dochází  rovněž k propojení střední-

ho vzdělávání se zaměstnavatelskou 

sférou.  

Jednou z aktivit tohoto projektu 

jsou PREZENTAČNÍ DNY ŘEME-

SEL, které pro žáky ZŠ připravuje-

me již potřetí. Žáci mají možnost 

navštívit naši školu včetně odlouče-

ných pracovišť, kde probíhá praktic-

ká výuka jednotlivých oborů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední odborná 

škola Josefa 

Sousedíka Vsetín 

Benátky 1779 
755 01  Vsetín  

 

   Telefon:   
575 755 011 

   
E-mail:      

info@sosvsetin.cz 

PREZENTAČNÍ DNY ŘEMESEL   

JSME NA WEBUJSME NA WEBUJSME NA WEBU   

sosvsetin.cz sosvsetin.cz sosvsetin.cz    


