
Jiří Kaňák, oceněný Zlínským krajem 

I ve školním roce 2015/2016 se žáci zapo-

jili do mnoha soutěží, při nichž se umístili 

na předních medailových místech. 

Žáci se zúčastnili zahraničních stáží v An-

glii a  v Německu. 

Připravili jsme několik akcí pro veřejnost 

i žáky základních škol. 

Pokračovala spolupráce s našimi význam-

nými partnery v oblasti strojírenství, kteří 

mají zájem podílet se na výchově a vzdě-

lání svých potenciálních zaměstnanců. 

Zedníci vyhráli krajské kolo soutěže 

„Hledáme mladé technické talenty“ a 

byli oceněni při vyhlášení výsledků soutě-

že „Stavba roku Zlínského kraje“. 

Mezi oceněnými žáky, které odměnil Zlín-

ský kraj za mimořádné úspěchy a činy byl 

i náš  žák Jiří Kaňák.  

Další informace na www.sosvsetin.cz 

Obdrželi jsme poděkování z královské 

rodiny za perníkový dar k 90. narozeninám 

královny Alžběty II.  

Velký zájem veřejnosti o akci, kterou jsme 

připravili v prostorách vsetínského zámku 

-  II. ročník Sousedíkova zábavného odpo-

ledne. 

 CO SE U NÁS UDÁLO ? 

 CUKRÁŘI ANI LETOS NEZKLAMALI 

Výrobou unikátních perníčků, skvostných 

dortů se naše škola již několikrát prosla-

vila. Mezi ta největší ocenění v tomto 

školním roce patřila například: 

 Zlaté a stříbrné medaile na meziná-

rodní soutěži Gastro Hradec  

 Stříbrná medaile Olima Cup Olo-

mouc 

 Zlatá medaile v carvingu na soutěži 

Melounový šampionát 

 Zlatá medaile v soutěži Ukaž co umíš 

 Pod rukama p.uč. Londové vznikl 

perníkový skvost k 90. narozeninám 

anglické královny Alžběty II.  

 ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY TRUHLÁŘŮ 

Tři zlaté medaile, čtyři stříbrné medaile 

a jednu bronzovou medaili  získali truh-

láři za výrobu  dřevěných  hraček 

v  soutěži Zlaté české ručičky. 

Již čtvrtý rok vyrobili truhláři pod vede-

ním svých učitelů odborného výcviku ne-

tradiční plavidlo na Holešovskou regatu.  

Ať to byla vzducholoď, Sousedíkův auto-

mobil, Slovenská strela či letošní čarovná 

duhová plachetnice, vždy si žáci dopluli 

pro prvenství.  

Vítězné netradiční plavidlo 

 CO NÁS POTĚŠILO 



 SOCIÁLNÍ PARTNEŘI 

Významné strojírenské firmy, které finančně 

podporují studium oborů: 

 

 

OHLÉDNUTÍ  

ZA ŠKOLNÍM ROKEM 

2015/2016 

střípky našich úspěchů 

a aktivit 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

4. 11. 2016    (8 - 15 h) 

5. 11. 2016    (8 - 12 h) 

MECHANIK SEŘIZOVAČ  

OBRÁBĚČ KOVŮ 

Prohlídka školy i pracovišť od-

borného výcviku.  

Po předchozí domluvě možnost 

návštěvy i v jiných termínech. 

ANEB 

Při splnění podmínek sti-

pendijního řádu možnost 

získání firemního prospě-

chového stipendia v část-

ce 1000-2000 Kč  měsíč-

ně dle ročníku. 

Firmy nabízí taktéž letní 

brigády a absolventům po 

úspěšném ukončení studia 

možnost zaměstnání. 

 

Adaptační kurz I. ročníků 

Zahraniční stáž - Anglie 

 


