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Nabízíme pět učebních oborů

zakončených výučním listem.

Cukrář, kuchař, květinář-

florista, pečovatel a prodavač. 

1. února 2023

#skolakunice - o nás
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Kdo vlastně jsme? 

A proč jste dostali do rukou naše noviny? 

jSME ŠKOLA PRO ŽÁKY SE

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

POTŘEBAMI a v areálu

školy máme i internát.

Tohle je téměř celá naše

škola. Ano, je nás takhle

málo. pouze 72 žáků 

ve šk. roce 22/23



Výuka na naší škole je rozdělena na dvě části 
- teoretické vyučování a odborný výcvik.

Teoretické vyučování je tvořeno všeobecně vzděláváními
(matematika, český a anglický jazyk, práce s počítačem,
občanská a tělesná výchova) a odbornými předměty
zaměřenými dle jednotlivých oborů vzdělání. 

Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu a její rozsah činí
12-14 hodin týdně.

Praktická část vzdělávání je naplňována předmětem
Odborný výcvik, při kterém si žáci ověřují a upevňují
teoretické znalosti z odborných předmětu a získávají
praktické dovednosti potřebné pro výkon svého budoucího
povolání. 

Odborný výcvik je vyučován 3 dny v týdnu, jeho rozsah činí
u žáků prvních ročníků 18 hodin týdně a u žáků druhých a
třetích ročníků 21 hodin týdně. Odborný výcvik je
realizován ve vlastních dílnách a také na externích
pracovištích sociálních partnerů školy. 

Na odborném výcviku je s žáky vždy učitel.
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#skolakunice - o nás
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Kdo vlastně jsme? 

A proč jste dostali do rukou naše noviny? 



25. dubna 1895 požádal pan Jan Müller, továrník z Prahy, o stavební povolení            
 k výstavbě domu na pozemku 1758 ve Všešímech. Jednopatrový dům s č.p. 18 byl     
 v tomto roce postaven. Později od pana Müllera dům odkoupila paní Ludmila
Křížová z Prahy, která po několika stavebních úpravách, využívala dům jako „hotel
pro pány“.
Dalšími majiteli se stali manželé Šavrdovi, kteří dům v roce 1939 prodali Svazu
peněžních a kancelářských zřízenců. Svaz zakoupil tuto nemovitost za účelem
zotavování svých členů a jejich rodin, především dětí. Chtěl tak svým nemajetným
zaměstnancům poskytnout za dostupnou cenu možnost rekreace. Z tohoto důvodu
proběhly další stavební úpravy budovy. Přilehlé pozemky byly využívány                
 k pěstování brambor a zeleniny pro potřeby kuchyně a zajištění krmiva pro drůbež
a výkrm vepřů.
V padesátých letech byl objekt využíván jako „domov pro důchodce“. Obyvatelé
domova si však stěžovali na velkou samotu, a proto byl „domov“ přestěhován        
 do Pyšel.
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ROK 1950

#skolakunice - historie školy
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Z historie školy část 1.

POKRAČOVÁNÍ
PŘÍŠTĚ ... 
1. BŘEZNA 2023
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#skolakunice - aktuality a důležitá data
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

V červnu loňského roku jsme organizovali
v areálu naší školy ekologickou zahradní
slavnost. Každý obor si připravil jeden
ekologický/udržitelný/vegetariánský nebo
veganský produkt, kterým ukázal, jak se
všichni můžeme chovat více ekologicky.
Ve spolupráci s MAITESS s.r.o. jsme při
této příležitosti organizovali i charitativní
bazárek, kde si návštěvníci mohli
zakoupit oblečení, které darovali žáci,
pedagogové, ale      i širší veřejnost. Celá
škola jsme si odhlasovali jednu
organizaci, které peníze věnujeme. 

V anketě zvítězila Psí cesta František. Za
výtěžek v celkové výši 15 500 Kč jsme
nakoupili granulky, sací podložky             
 a vouchery na masíčko. Granule jsme
nechali poslat přímo na místo už před
Vánoci, ostatní jsme dovezli osobně. Od
Azýlek Pídička jsme vezli ještě něco na
zub pejskům, ale díky cukrářům                
 i něco na zub pro milou paní Janu, která
se o pejsky stará. Návštěva byla moc
krásná a zahřála nás u srdce. Všechna
zvířata se tam mají krásně                          
 a moc hezky je o ně postaráno. Video         
z výletu najdete na našem TikToku a
Facebooku.
 

FOTO 1. ANIČKA, FOTO 2. MICHAEL, FOTO 3. VŠICHNI 

.

https://www.facebook.com/agenturamaitess?__cft__[0]=AZVPclDkV7s26LTs8ujp_cx64w73xNTJYBbXdmaRAZ_zI1QpSaGg7x1qTj0AiuYFQzOJoNGbgFSh0zYemTs-RuBb1_amM-MotDm6jha-5lumAvaleiUjH6HxnHaaDhtZ9EdeIckT1ajliHyM3PLafCmV4jOzhId9G-cu32y3ulfyl6_y16Miv4QNfuXWCJ7lR_g&__tn__=-]K-R
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#skolakunice - aktuality a důležitá data
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Důležitá data v únoru:

2. 2. - Světový den mokřadů

3. 2. - pololetní prázdniny

4. 2. - Světový den proti rakovině

7. 2. - Mezinárodní den bezpečnějšího internetu

9 . 2. - Exkurze do Coca-Coly (Prodavači)

10. 2. - Mezinárodní den luštěnin

13. - 19. 2. - Jarní prázdniny

22. 2. valentýnská party (soukromá)

23. 2. Exkurze zemědělské muzeum (floristé)

29. 2. Mezinárodní den proti vzácným chorobám
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Už třetí den otevřených dveří v tomto školním roce se konal 17. ledna 2023.
Přišla opravdu spousta zájemců o studium a mohli si vyzkoušet workshopy ze
všech našich oborů. Celou školou provázeli Anička, Martin, Tomáš, Tomáš a
Dominik. Navštívili nás i klienti DPKS Říčany a i oni si některé workshopy
vyzkoušeli. Děkujeme všem za návštěvu :). 

ZASNĚŽENÝ PLATAN V AREÁLU ŠKOLY



POZDRAV Z PRAXE KUCHAŘŮ POSÍLAJÍ

DAN, ŠÁRKA A KLAUDIE.
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Jak vypadá snídaně 

 kuchařky barunky:
Ráno vstanu a jdu si udělat tousty      
ke snídani. Tousty jsou s máslem,                 
s plátkovým sýrem a i se salámem.
Někdy si toust i zapeču. Dám do něj
plátkový sýr, šunku, salám, nivu,
hermelín a mám hotovou snídani.        
K tomu si udělám kávu s mlékem.
Snídani si s ním ve svém pokoji.
Poté už jedu do školy. 

#skolakunice - stránka věnovaná našim kuchařům

RECEPT OD KUCHAŘŮ:

STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Nejoblíběnější jídla, která
vaříme jsou:

 
rajská omáčka

svíčková
vývar
guláš

OVOcné knedlíky
řízky s kaší

KOPROVKA
 

Kuchaři, 3. ročník
 

Ovocný jogurtový koláč s ovocem a žmolenkou.
 

Na lité těsto budeme potřebovat: 
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek bílého jogurtu nebo podmáslí
1 hrnek cukru krystal 
2 vejce, 1 prášek do pečiva, 
0,5 hrnku oleje, 1 vanilkový cukr

Všechny suroviny ušleháme v míse ručním
šlehačem nebo metlou. 

Na žmolenku potřebujeme: 
1 hrnek polohr.mouky
0,5 hrnku krystal.cukru 
1 vanil.cukr, 150g másla
 
Ovoce můžeme použít čerstvé nebo
kompotované. Připravené těsto vlijeme na
vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech,
poklademe ovocem a posypeme žmolenkou.
Pečeme v troubě vyhřáté na 180 C.



Nové externí pracoviště:
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#skolakunice - externí pracoviště
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

"KAVÁRNA k"

To, že jsou cukrářské výrobky našich žáků opravdu
výborné, se určitě všichni dříve nebo později dozvíte.
Cukrářské výrobky veřejnosti nabízíme už od roku
1998. V roce 2019 jsme v areálu vybudovali výdejní
okénko a výrobky se začaly nabízet veřejnosti        
 na Facebooku. Bylo to 27. září a prodávaly se punčové
řezy a žloutkové věnečky. Vrata k nám do areálu školy
se tak otevíraly téměř každý pátek. Výrobků do prodeje        
z důvodu omezeného množství nešlo moc, takže byly
vždy hodně rychle fuč. Nicméně to, jak jsme se s vámi
pravidelně potkávali, nám ukázalo novou cestu.
Budeme školou s vlastní kavárnou. A tak jsme začali
shánět prostory. Ptali jsme se svých známých,        
 na Facebooku, na obecním úřadě v Kunicích, až se
objevily prostory "Na schůdkách" v Mnichovících. Slovo
dalo slovo a máme naši Kavárnu K. A proč K? To zase
někdy příště. Kavárnu otevíráme v únoru 2023 a do
června bude fungovat zkušební provoz od středy do
pátku. Odborný výcvik tam bude probíhat ve středu a
pátek     u cukrářů, a ve čtvrtek u kuchařů.

foto č. 1 kavárna před úpravou

Foto č. 2 kavárna během úpravy



FOTO: Pečovatelé na praxi :)

JAKÝ PŘEDMĚT VE ŠKOLE VÁS NEJVÍCE BAVÍ ?
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#skolakunice - rozhovory s žáky a učiteli
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Asi tělocvik. (Tomáš, PE2)
Mě baví praxe na šijovně. (Nikola, PE1)
Odborák v důchoďákách. (Simona, PE1)
Když mi to jde, tak odborák. (Týna, PE2)
Mě nejvíce baví matematika a český jazyk. (Klaudie, KU3)
Tělocvik a odborný výcvik. (Daniel, KU3)
Odborné předměty a odborný výcvik. (Kačka, KU3)
Základy stolničení. (Zuzka, KU3)

KTERÉ JÍDLO VAŘÍ KUCHAŘI A MOC VÁM CHUTNÁ ?

Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou.
(Tomáš, PE2)
Já bych dala ... řízek s bramborem. 
(Nikola, PE1)
Já nevím. Všechno. 
(Simona, PE1)
Všechno, co je dobře dochucený a všechno kromě
masa. (Týna, PE2)
Pomazánky - sýrovou ke snídaní. 
(Barunka, KU3)
Kuřecí čína s rýží.
(Kačka, KU3)
Já mám ráda gulášovku s tofu, ta je opravdu moc
dobrá. 
(Bára, učitelka)
Maminčino kuře a svíčková. 
(Kamila, učitelka)

FOTO: Kuchaři při roznášce
slavnostního obědu před Vánoci.
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#skolakunice - PODĚKOVÁNÍ
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Velké poděkování patří městu Mnichovice a Základní škole Mnichovice za
pronájem prostorů bývalých "Na Schůdkách" (Masarykovo náměstí 33), kde jsme
si vybudovali naši školní kavárnu a od 8. února 2023 zde bude probíhat odborný
výcvik kuchařů a cukrářů. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
1. BŘEZNA 2023

Napište nám vzkaz či návrh témat, která by vás zajímala:

DĚKUJEMEDĚKUJEME


