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Další školní rok, nový začátek… 

Dlouhé slunečné večery se začínají krátit v předzvěsti plíživě přicházejícího 
podzimu, a proto se i dveře do domova mládeže SOŠ Jarov po dlouhých 
měsících opět otevírají dokořán.  

A tak, stejně jako každým podzimem, i na počátku tohoto školního roku 
2020/2021 zavítává do těchto dveří mnoho nových tváří.  

 

 
Pro mnohé z nás, z těch nových tváří těchto pokojů a chodeb, představuje 
pobyt v domově mládeže a docházení na střední školu zcela novou životní 
zkušenost – začíná tím naše nová životní etapa.  

Musíme si poprvé zvykat na odloučení od starých známých, musíme si zvykat, 
starat se sami o sebe a osvojovat si tak samostatnost. Ale samozřejmě na to 
nejsme tak úplně sami.  

Personál je tu vždy ochotný poradit či pomoci, stejně jako se snaží zpříjemnit 
náš nově získaný volný čas na domově mládeže mnoha různými aktivitami a 
akcemi. Co se například týče sportovně založených jedinců, je zde možné 
využívat školní bazén, venkovní hřiště, saunu a posilovnu. Pro ty, kteří naopak 
sportu příliš neholdují, je zde připraven čtenářský kroužek, nebo například 
kulturní akce, jako návštěvy divadel, výstav, procházek atd.  
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Možná se může zdát odloučení od všeho známého poněkud radikální – je ale 
důležité mít na paměti, že když něco končí, něco nového taky začíná. V našem 
případě jsou jimi nové vztahy, nová kamarádství, nové zážitky – zkrátka nový 
začátek!  

Tereza K. 
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Pandemie COVID-19 je tu pořád s námi – distanční výuka 

Bohužel koronavirus je tu pořád s námi. Už přes půl roku s ním bojujeme  
a musíme dodržovat 
bezpodmínečně 
všechna hygienická 
pravidla. Jak si někdo 
myslí, tak to jen tak 
nějaká „chřipečka“ 
není.   
Podle rizika nákazy na 
aktualizované mapě 
regionů podle rizika 
nákazy covidem-19 se 
Praha už v pátek 18. 9. 
zabarvila do červené. 
Červená barva 
znamená narůstající 
nebo přetrvávající komunitní přenos nákazy. 

Na základě vyhlášení 
nouzového stavu 
spojeného s uzavřením 
středních škol na území 
hl. m. Prahy, přešla naše 
škola v rámci 
teoretického vyučování 
s platností od pondělí  
5. 10. 2020 na distanční 
způsob vzdělávání. 
Vzdělávání distančním 
způsobem bude 
probíhat po celou dobu 
uvedeného opatření. 

Odborný výcvik učebních oborů a praktické vyučování maturitních oborů 
probíhá standardní prezenční formou a distanční vzdělávání se jí netýká.  
Žáci odborného výcviku a odborné praxe se účastní prezenčně dle platného 
rozvrhu. I nadále ve škole platí v plném rozsahu „Opatření proti COVID-19  
platná od středy 16. 9. 2020. Více na stránkách školy www.skolajarov.cz. 
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Výuka odborných předmětů probíhá dle rozvrhu a učni v oborech na dílnách  
i na zahradě jsou v malých skupinách a mají při práci na sobě roušky. To je však 
náročné při aktivní činnosti. Učitelé odborných předmětů důsledně kontrolují 
dodržovaní zásad hygieny a používání roušek.  
 
Kdykoliv jsme potkali žáky pracující na zahradě a ve sklenících, tak se pod 
rouškami potili, špatně se jim dýchalo, ale statečně pokračovali v práci. Když 
jsme vstoupili kamkoliv na dílny, žáci se hrbili nad opracovávaným materiálem, 
protože přes roušky není tolik vidět a i jim se špatně dýchá. I přes nekomfort  se 
pod vedením svých učitelů učni snaží, jak se dá. 
 
Musíme se zakousnout a vydržet. Jde o zdraví nejenom své, ale i ostatních.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Doufejme, že se zlá doba překlene, ale nějaký čas to bude trvat. Je to i na nás 
všech, proto neberme všechna opatření proti COVID-19 na lehkou váhu.  
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Řemeslo je cool 
obor Zahradník a obor Strojní mechanik - zámečník 

Žijeme v době, kdy dáváme dětem za vzory úspěšné manažery, ředitele, 
ekonomy či lékaře. Všichni tito lidé jsou jistě důležití, ale málokdy si 
uvědomujeme, že potřebujeme k životu také malíře, zahradníky, kuchaře, 
pekaře, zámečníky, tesaře a spoustu dalších řemeslníků. A ti můžou být ve svém 
oboru úplně stejně úspěšní jako zmínění manažeři či lékaři.   
 
Projekt Řemeslo je cool chce ukázat, že pro spoustu mladých lidí může být 
správnou cestou vystudovat řemeslo a být úspěšný v dané profesi. Uvedené 
obory se natáčely v naší škole. Můžeme je zhlédnout na stránkách 
www.remeslojecool.cz. 
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Sudoku – pro chvíle oddechu 
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Navzdory všemu je podzim  

v naší školní botanické zahradě krásný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto M.V. 


