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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? 



V roce 1960 převzalo budovu Ústředí svazu spotřebních družstev z Prahy a zřídilo zde
Školu pro aranžéry. Vyučování probíhalo v tříměsíčních cyklech. Z důvodu malého
zájmu o tento obor byla činnost této školy v roce 1967 ukončena.
13.12.1968 převzal budovu Středočeský krajský národní výbor, a od 1.září 1969 začíná      
 v této budově období speciálního školství. Jako první byl otevřen dvouletý obor
Pracovnice služeb. Z počátku byly žákyněmi učiliště převážně děvčata s nařízenou
ústavní výchovou, tzn. že zaměstnanci učiliště se jim snažili vytvořit co nejpříznivější
školní podmínky, ale i nahradit chybějící rodinu. Zprvu se jednalo pouze o dívčí
internátní školu, od roku 1994 byli ke vzdělávání přijímáni i hoši. Od roku 1983
přibývalo oborů vzdělání – nejprve Výroba konfekce se zaměřením na šití prádla         
 a Obchodní provoz se zaměřením na práce při přípravě jídel, následně další.         
 Se zvyšujícím se počtem žáků vznikla potřeba dalších prostor pro výuku i ubytování
žáků, a proto v letech 1982-1984 proběhly rozsáhlé stavební úpravy – přístavba jídelny a
kuchyně, nástavba nad kotelnou a přístavba vedlejší budovy, kde vznikly kanceláře,
sborovna, ředitelna, pokoje žáků a velká kulturní místnost.  
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#skolakunice - historie školy
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Z historie školy část 2.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ... 
3. DUBNA 2023

Foto: 

část hlavní budovy

s přilehlou prádelnou
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#skolakunice - aktuality a důležitá data
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

9. února 2023 jsme vyrazili na exkurzi do
výrobního závodu Coca-Cola v Praze 9          
- Kyjích. Vyrazili jsme autobusem od
školy v 8.01h a jeli do Strančic, kde jsme
vyzvedli další žáky a pokračovali na Hlavní
nádraží. Tam jsme si dali krátký rozchod,
nakoupili svačiny a pokračovali jsme
metrem a autobusem až do cíle :). Ujal se
nás velmi milý pán, který nám nejdříve
pustil zajímavý film o historii Coca-Coly.
Nasadili jsme ochranné obleky, vesty,
čepice, brýle i návlek na boty, dostali jsme
špunty do uší a vyrazili se podívat do
výroby. Tam jsme nemohli fotit ani
natáčet, takže moc záběrů nemáme, ale i
tak vzniklo video na TikToku. Nakonec
jsme se zeptali ještě na pár otázek a
dostali domů s sebou na ochutnávku
některé výrobky Coca-coly. 
Moc děkujeme za úžasnou exkurzi a
těšíme se příští rok.

FOTO 1. A 2. VŠICHNI ÚČASTNÍCI EXKURZE, FOTO 3. A 4. ZAJÍMAVOSTI Z FILMU

.
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#skolakunice - aktuality a důležitá data
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

      Důležitá data v BŘEZNU

  1. 3. poslední možnost přijetí přihlášek ke studiu

  2. 3. Exkurze Zemědělské muzeum (FL1,2,3)

  8. 3. Mezinárodní den žen

14. 3. Exkurze Chocotopia (KU1A, KU2) 

21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku

22. 3. Světový den vody

24. 3. Divadélko pro školy od 11.30h

28. 3. Den učitelů České republiky

29. 3. Rytmus - přednáška pro 3. ročníky

Foto: rozkvetlá Magnolie v našem areálu školy

OTEVŘELI JSME KAVÁRNU

Od října loňského roku jsme plánovali otevření naší kavárny. Stalo se tomu
tak 8. února 2023 a otevřeli jsme ji na adrese Masarykovo náměstí 33,
Mnichovice. Přišlo vás opravdu mnoho a moc si vaší přízně vážíme. Do června
2023 bude v kavárně fungovat zkušební provoz. Tzn. vyzkoušíme, co vše a jaký
počet zákusků a slaných výrobků zvládneme připravit, kolik návštěvníků
obsloužit a zda je školní kavárna přínosem pro naše žáky. Rádi vás přivítáme
každou středu, čtvrtek a pátek v čase 9.30 - 14.30h
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#skolakunice - od našich žáků - komiks
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

AUTOR KOMIKSU: ŠIMON LEXA, CUKRÁŘ 1. ROČNÍK
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#skolakunice - jak se máme na internátu?
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

V úterý 7. 2. 2023 jsme
navštívili centrum Na Fialce
v Říčanech a rozhodli se jít
do kina na film Asterix a
Obelix - Říše středu.
Vyrazili jsme od školy kolem
15 hodiny a zastavili se v
kavárně na náměstí, kde
jsme ochutnali dortíky a dali
si kávu. Film byl bezvadný,
hodně jsme se nasmáli a pro
všechny to bylo příjemně
strávené odpoledne. 
Už se těšíme na další
návštěvu kina.

FOTO 1: Martina, Vojta a Vojta FOTO 2: Dan a Vojta

V únoru jsme jako každý rok pořádali Valentýnskou párty. Do organizace se zapojují sami
žáci, kteří tvoří plakát, pozvánky a připravují i samotný program. Svátek zamilovaných
každoročně oslavujeme tancem, zábavnými společenskými hrami a tombolou. Samozřejmě
nechybí i občerstvení, které nám chystají žáci s učiteli odborného výcviku. 



Škola je skvělá, lidi jsou naprosto fajn.
Na lyžáku bylo nádherně, užil jsem si ho strašně a byli jsme skvělá parta.
Během jarních prázdnin jsem vymalovával v koupelně na zeleno. Takže jsem měl namáhavé
volno. 
Každopádně učitelky na odborný výcvik jsou úžasní, plné smyslu pro humor.
Nádherné prostředí a bohatá příroda plná zvěře (daňci, zajíci atd.). Hezký výhled a počasí
akorát jak kdy.
Mně se v téhle škole strašně líbí a rád bych tam chodil.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
 
      Váš kuchař Daniel Chobotský (upraveno)

KTERÉ JÍDLO VAŘÍ KUCHAŘI A MOC VÁM CHUTNÁ ?

O jarních prázdninách jsem byla v Praze se svými novými sestřenicemi. Sestřenice se
jmenují Monika a Jarka. Byli tam i jejich rodiče a společně jsme se šli projít po Praze. Prošli
jsme kolem Orloje, McDonaldu a byli jsme na Pražském hradě. Poté jsem viděla střídání
stráží a nakonec jsme byli v nákupním centru Palladium. Nakonec jsem jela domů, protože
jsem byla unavena a po tom všem mě bolely nohy. Další dny jsem doma pomáhala mamince
dělat bramboráky. Ještě něco ... v Praze jsme se procházeli po Karlově mostě.

Martina Urbanová (upraveno)

O jarních prázdninách jsem byla doma a hlídala jsem malé děti, protože byly nemocné. Poté
jsem jezdila po doktorech. Byla jsem na návštěvě v bývalé základní škole pro učebnice pro
moji sestru, protože byla nemocná - měla chřipku. 

Adéla Hrstková (upraveno)

SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ NA TÉMA - ŠKOLNÍ NOVINY
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#skolakunice - příspěvky od žáků
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

VTIP: Jaké jsou nejčastější zranění při požáru základní školy?
Popálení prvního a druhého stupně .
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#skolakunice - PODĚKOVÁNÍ
STŘEDOŠKOLSKÉ NOVINY

Děkujeme všem návštěvníkům naší kavárny, kteří u nás v prvních dvou
zkušebních týdnech poseděli a ochutnali výrobky našich žáků. Děkujeme i za
veškeré pozitivní i negativní reakce a budeme moc rádi, když se s vámi budeme
potkávat častěji. Za všechny příspěvky na sociálních sítích děkujeme. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
3. DUBNA 2023

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

DĚKUJEMEDĚKUJEME
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