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Slovo ředitele 

Budeme školou 

řemesel 
 

Český řemeslník má co nabídnout a jeho 
cena stoupá, na trhu práce je nyní 

mimořádně žádaný. Přibývá domácích 
i nadnárodní firem, které potřebují 
odborníky pro výrobu, údržbu či logistiku. 

V našem regionu je dlouhodobá poptávka 
po zednících, instalatérech, tesařích, 
soustružnících a dalších technických 
profesích. Mimo to má kvalitní řemeslník 
možnosti uplatnění také v samostatném 
podnikání. Zkrátka řemeslo má nejen zlaté 
dno, ale také skvělou perspektivu. 

Jsem hrdý na to, že k dobré pověsti českého 
řemeslníka přispívá i naše škola. Díky 
kvalitně vybaveným školním pracovištím 
a spolupráci s prestižními firmami dáváme 
světu odborníky. Rozhodli jsme se, 
že důraz na řemeslo promítneme 
i do názvu naší školy, požádali jsme proto 
Moravskoslezský kraj o schválení změny. 
Sbohem, Střední školo elektrostavební 
a dřevozpracující. Od nového školního 
roku chceme být Střední školou 
ŘEMESEL (SŠŘ).  

Fakticky jsme školou řemesel řadu let. 
Dejme si tedy ŘEMESLO také do názvu 
školy. Patří tam.  

Petr Solich 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ředitel školy Mgr. Petr Solich 

Pohled na hlavní budovu školy 
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Rozhovor 

Rekonstrukce stále 

probíhají 
 

Nešlo přehlédnout, že v prvním pololetí 
probíhala na naší škole spousta stavebních 
prací. Správkyně budov Lenky 
Swatoschové jsme se proto zeptali 
na podrobnosti.  

 

Jaké byly hlavní investiční akce? Jsou již 
ukončené?  

Nejviditelnější akcí byla rekonstrukce 
chodníků a zpevněných ploch. Podařilo se 
nám vybudovat nový chodník od hlavní 
budovy ke školní jídelně.  

 

                Úprava cesty mezi hlavní budovou  
                a jídelnou 

Další velkou akcí byla rekonstrukce 
elektroinstalace v budově „C“. Ta nám 
bohužel přinesla spoustu komplikací. Vše 
se ale nakonec podařilo vyřešit. 

 

Rekonstrukce elektroinstalací opravdu nebyla úkolem 
jednoduchým. 

S firmou realizující elektroinstalace naše škola 
rozhodně spokojena nebyla. V čem spočívaly 
problémy? 

Problémy se vyskytovaly již během 
přípravy projektu. Bojovali jsme s termíny, 
což ovlivnilo i samotný výběr firmy. 
Dodavatelská firma zřejmě podcenila 
jak rozsah prováděných prací (šest podlaží, 
přičemž některá z nich jsou specifická 
svým využitím a požadavky), tak velice 
krátký termín pro realizaci. Rekonstrukce 
měla probíhat o letních prázdninách. 
Nakonec se protáhla o celé tři měsíce. 

 

Co se chystá v nejbližší budoucnosti? Nelze 
například přehlédnout, že probíhají úpravy 
v prostorách školní jídelny. 

Školní jídelna se nyní předěluje na dva 
samostatné prostory. Nově vzniklá část 
bude sloužit například k oblíbeným 
workshopům. V letošním roce bychom rádi 
pokračovali v rekonstrukci chodníků 
a zpevněných ploch a opravili plochu 
za kuchyní a u budovy „C“. Nyní 
se připravuje projektová dokumentace 
pro rekonstrukci svařovny, což mimo jiné 
přinese zkvalitnění  hygienických 
podmínek a zefektivnění výuky. 

Aleš Kubeczka  
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Představujeme obory naší školy 

Elektrotechnika  
 

Chcete umět vést výrobní, kontrolní, 
servisní, opravárenské a prodejní provozy 
v průmyslu i službách? Pak je dobrou 
volbou studium elektrotechniky na naší 
škole.  

Čtyřleté studium s maturitní zkouškou 
připraví uchazeče nejen na povolání, 
ale také na další vysokoškolské studium.   

Výuka oboru je zaměřena na základy 
elektrotechniky, elektroniky, automatizace 
a výpočetní techniky. Naši absolventi umí 
samostatně číst i náročná elektrotechnická 
schémata, chápou funkci jednotlivých 
bloků nebo prvků při výrobě či údržbě. 
Umí zvolit ucelené pracovní postupy, 
samostatně měří elektrické i neelektrické 
veličiny, dokáží vypracovat protokol 
o měření.   

Uplatnění tak najdou v povoláních jako 
konstruktér a technolog elektrotechnických 
zařízení, servisní a zkušební technik, 
opravář, konstruktér, diagnostik 
a projektant v oblasti automatizační 
techniky.  

Příkladem absolventů, kteří se v praxi 
neztratí, jsou Radim Bürger s Martinem 
Mižíkem. Žáci čtvrtého ročníku uspěli 
se svým projektem multifunkčního domu 
hned na několika soutěžích. O oceňované 
práci našich studentů se dozvíte více 
v následujícím rozhovoru. 

Miroslav Maďa 

 

 

Rozhovor se studenty Martinem 
Mižíkem a Radimem Bürgerem 

Baráčisko z okna 

nevyletělo 

a vyhrává 
 

Mohli byste představit svůj projekt? 

Radim: Jedná se o projekt nazvaný 
Multifukční budova (pracovní název zněl 
Baráčisko). Naším úkolem bylo udělat 
model školy, který bude mít v sobě  
zakomponován elektronické prvky. Jde 
o zvonek, pohyblivý výtah, voltmetr, 
barevné osvětlení, termostat a další... 
Naším cílem bylo přiblížit uživatelům 
práci s moderními domy, ve kterých 
všechno řídí robotika, nikoli člověk. 
Například když teplota v místnosti klesne 
pod určitý počet stupňů, zapne 
se automaticky kotel. Je-li horko, zapne 
se zase ventilace. 

 

Láká vás bydlet v chytrém Baráčisku? 

Jak dlouho projekt vznikal a jak jste si na něm 
rozdělili práci?  

Radim: Podobný projekt už byl 
rozpracován před námi, historie je tedy 
dlouhá. Nicméně předchozí pokus 
se nedochoval a my začali s čistým stolem. 
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Martin: Byl vyhozen z okna. 

Radim (se smíchem): Doslova. Ze druhého 
patra. 

Martin: Radim udělal náčrt, dokumentaci 
a model. Já jsem autorem elektronické části. 
S projektem jsme začali v říjnu 2015 
a vznikal zhruba pět měsíců.  

 
Jakých soutěží jste zúčastnili a s jakými 
výsledky?  

Martin: Projekt jsme tvořili pro soutěž 
nazvanou Středoškolská odborná činnost. 
Nejprve jsme se zúčastnili školního, 
okresního a krajského kola. Ta jsme vyhráli. 
V celostátním kole, které se konalo 
v Hradci Králové, jsme obsadili páté místo. 
V Opavě jsme se poté zúčastnili soutěže 
Za tajemstvím elektronu, kterou jsme 
vyhráli.  

Jaké máte plány po maturitě? Další studium, 
nebo práce?  

Radim: Já již pracuji u jedné místní firmy. 
Dělám síťové projekty, opravuji notebooky 
a počítače. V IT oblasti bych si přál zůstat, 
na vysokou školu se nechystám.  

Martin: Zůstávám na zdejší škole, chystám 
se na roční nástavbové studium 
pro silnoproud. Poté bych rád studoval 
buď v Brně Vysoké učení technické, 
nebo v Praze obor kinematografie. Bavilo 
by mě natáčení zpráv, reportáží, filmů, 
videoklipů, reklam a podobně.  

Pracujete na něčem dalším, nebo případné 
projekty dočasně ustoupily blížící se maturitě? 

Radim: Skládám počítače, pracuji na 
serverech. Kromě toho jsem členem 
dobrovolných hasičů obce Dobrá.  

Martin: Pořád vymýšlím nějaké 
zlepšováky. Aktuálně pracuji na 
komunikačním zařízení mezi zvonkem a 
brankou. Vymýšlím i další vychytávky, 
takové drobnosti. Třeba když vstanu 
z postele a dám nohy na zem, pod postelí 
se rozsvítí světlo, které bude fungovat na 
dálkoměr. Nebo když vyjdu z pokoje, 
automaticky se zamknou dveře. Věnuji se 
také hudbě, hraji na akordeon. Kromě toho 
rád fotím a natáčím. 

Martine, byl jste hostem pořadu Dobré ráno 
České televize. Jaké máte zážitky? Prozradíte 
něco ze zákulisí? 

Martin: Strávil jsem v České televizi asi 
dvě hodiny, protože se muselo všechno 
přichystat. Samotné natáčení trvalo asi pět 
minut. Byl to krátký vstup, ve kterém jsem 
mluvil o našem projektu. Ten den byla 
mezi dalšími hosty byla například Aneta 
Langerová, ale možnost popovídat si s ní 
jsem neměl.  

 

Martin Mižík v doprovodu hostesek při prezentaci 
projektu 

Kdybyste měli oslovit nové adepty Vašeho 
oboru, řekněte: Proč studovat právě elektro?  

Radim: Díky praxi mohou studenti najít 
budoucí povolání už během studia. 

Martin: Elektronika se stále vyvíjí, a proto 
má její adept v budoucnu uplatnění. 
Na trhu práce bude úspěšný.  

Aleš Kubeczka 
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Jazykový koutek 

Yorkshire Pudding 
…English food has been described as 
bland and boring. But honestly, what 
do you know about it? Leave your 
prejudices aside and let me introduce 
you to some typical English recipes. 

 
Předsudky stranou, britské jídlo opravdu chutná báječně... 

Fish and chips 
A lot of what we think of as traditional 
English food wasn’t actually eaten until 
the 19th century. The well-known 
English take-away fish and chips have 
only become popular in the last 
hundred years. After all, chips are quite 
a recent invention, attributed to the 
Belgians. Fish and chips used to be 
given to miners and factory workers, as 
it was a filling meal that could easily be 
carried and eaten at work. The 
invention of railways brought the cod, 
the fish usually used in this dish, to the 
people who didn’t live near the sea. 

Puddings: sweet or salty? 
Yorkshire pudding is a traditional side 
dish, which was primarily eaten in the 
county of Yorkshire. It is made by 
pouring batter (made of lard, milk and 
flour) into a baking tin and then baking 
it at a high temperature until golden 
brown. Traditionally, it’s eaten with 

gravy and served with roast beef. 
Because Yorkshire pudding was a part 
of a meat dish, it appeared mostly on 
the tables of the rich.A pudding in 
English can also mean dessert, a heavy, 
soft dish made from a kind of batter. 
There is a huge variety of puddings, 
most of which are steamed – placed in 
a bowl over a saucepan of boiling water 
for a long time until they are cooked. 
There are steamed jam puddings, 
chocolate puddings (this isn’t a 
traditional one!), lemon puddings, 
Christmas pudding and the traditional 
fruit puddings. Scones are another old 
dish. Originally from Scotland, they are 
a type of bread made with milk and 
butter. They can be plain, or filledwith 
cheese or sultanas. 

Current English tastes 
A recent survey suggested that the most 
popular dish in Britain is chicken tikka 
massala*, which comes from India. 
Italian and Chinese food is very 
popular, too. A lot of English people 
don’t actually eat much English food 
any more! In Scotland, a new dish has 
been invented – deep fried Mars bars, 
so the British taste for heavy food is still 
alive and well.  

Vocabulary: bland – bez chuti, prejudice – 
předsudek, to attribute to – přičítat, 
přisuzovat, filling – sytý, cod – treska, by 
pouring batter – nalíváním těsta, lard – 
sádlo, baking tin – forma na pečení, gravy – 
štáva z masa, steamed – vařený v páře, 
saucepan – rendlík, plain – bez náplně, 
sultanas – sultánky (hrozinky), survey – 
průzkum, to deep fry – fritovat, bar – 
čokoládová tyčinka 

Ivana Kvasniaková 
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Workshopy na SŠED 

Děti si odnesly 

nejen výrobky 
 

Během několika týdnů jsme mohli 
zaznamenat zvýšený pohyb skupinek 
žáků základních škol, kteří byli pozváni 
na naši školu, aby se seznámili 
se zdejším 
prostředím a 
nabízenými 
studijními obory. 

Učitelé 
z jednotlivých 
úseků připravili 
ve svých učebnách 
jednoduché úkoly, 
kdy nápaditou 
formou 
seznamovali děti 
s výukovými 
materiály a lehce 
je tak zasvětili do 
daných oborů. 

Instalatéři 
seznámili děti 
s pájením plastů, 
dřevaři řezali a 
brousili, 
elektrikáři pájeli, 
stavaři řezali polystyren a kreslili 
návrhy rodinných domů. A výsledek 
téměř čtyřhodinové práce? Děti si 
odnášely nejen poznatky z práce, 
kterou si mohly mnohdy vyzkoušet 
poprvé, ale také drobné výrobky 

v podobě hlavolamů z drátů, svícnů a 
podšálků ze dřeva, výkresů rodinných 
domů, ze kterých měly velkou radost. 

Tento den, kdy si mohli žáci základních 
škol vyzkoušet svou manuální 
zručnost, si pochvalovali i učitelé, 
kteří děti doprovodili. Ocenili nejen 
přístup našich učitelů a organizaci 
celého dne, ale především zázemí, které 
Střední škola elektrostavební a 

dřevozpracující 
nabízí. Byli mile 
byli překvapeni 
tím, co všechno 
se mohou naši 
studenti do 
života naučit. 
Samozřejmě -  
pokud sami 
chtějí. 

Cílem akce bylo 
představit naši 
školu jako 
dobrou adresu 
pro vzdělání. 
Stále totiž platí, 
že „řemeslo má 
zlaté dno“. A 
jak dnes stále 
častěji vidíme, 

kvalitní 
řemeslník si na 

trhu práce získává stále lepší pozici, 
neboť pracovité ruce kvalifikovaného 
řemeslníka jsou a vždy zůstanou 
zárukou kvalitní a často velmi ceněné 
práce. 

Jana Blahutová 

 

 Žáky základních škol bavilo zkusit si řemeslnou praxi  
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Sport 

Patříme 

k nejlepším 
 

Naše škola má dlouholetou sportovní 
tradici, řadí se k nejúspěšnějším školám 
okresu. 
Důkazem tohoto tvrzení jsou naše 
výborná umístění v soutěži 
„O nejvšestrannější sportovní střední 
školu v okrese F-M“, jejímž garantem 
je OR AŠSK F-M.  
V uplynulých pěti letech jsme pokaždé 
skončili na stupních vítězů, v letech 
2010/11 a 2013/14 jsme zvítězili. 
Konkurence je přitom velká, do soutěže 
se každoročně přihlašuje kolem dvaceti 
škol z celého regionu. 

Také letos jsme se účastnili celé řady 
sportovních soutěží. Podívejme se 
přehledně na sporty, ve kterých jsme 
dosáhli pódiových umístění: 
 

Kopaná V. kateg. 2. místo 

Futsal 2. místo 

Nohejbal 3. místo 

Volejbal 3. místo 

Házená  1. místo 

Kopaná VI. kateg. 2. místo 

Basket VI. kateg. 2. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pedagogové naší školy. Zleva stojí Michal Vávra, Pavel Lisník, Ondřej Stodola a Vítězslav Frkal, dole Ivana Šigutová 
a Monika Hrubá. 
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Náš záběr sportovních aktivit 
je opravdu pestrý. Zúčastnili jsme se 
soutěže ve veslování na trenažéru, 
kterou pořádal Moravskoslezský kraj. 
V  konkurenci osmnácti středních škol 
jsme dosáhli na stupeň nejvyšší. 

Letošní školní rok jsme rovněž pořádali 

již sedmý ročník „kantorského 
volejbalu“, kterého se zúčastnilo sedm 
družstev, složených z učitelů středních 
a základních škol. Máme radost, 
jak populární se tato akce mezi kolegy 
stává. 
Aby toho všeho nebylo málo, neb náš 
entuziasmus a chuť do práce 
je neutuchající, nabízíme našim 
studentům pestré mimoškolní aktivity, 
které mohou provozovat 
v odpoledních hodinách v rámci 
sportovních kroužků. 

Kroužky, které nabízíme: 
• Sálová kopaná 
• Florbal 
• Badminton 
• Košíková 
• Plavání 
• Posilovna 

Samozřejmostí je pořádání zimních 
lyžařských a letních turistických kurzů, 
které se u studentů těší velké oblibě. 
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení 
školy v čele s Mgr. Petrem Solichem 
za vstřícný postoj a celoroční podporu 
při pořádání sportovních soutěží. 
 
Vítězslav Frkal 

předseda PK TV 

foto: Ondřej Stodola 

Účastníci turnaje ve stolním tenise. Žáci školy mají možnost pinknout si také na chodbě o přestávkách. 


