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Absolventi denního nástavbového studia jsou připraveni
na podnikkatelské aktivity v profesní oblasti, kterou dosáhli
vyučením
m v oboru. Mohou založit a řídit vlastní firmu, nebo
se uplatnit ve funkcích technicko-hospodářského charakteru, obcho
odních, marketingových či jiných činnostech.

Součástí tříletého uče
ebního oboru svářečské oprávnění
na elektrický obloukk a plamen a řezání kyslíkem, a řidičské oprávnění skupiin B, C, T. Po třetím roce je možnost
nástavbového studiia.
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AKTUALITY
SVÁŘEČ
V
I JSOU V KURZU

MŮJ ŠKOLNÍ DEN

PRODE
E JCI ZAPŮJČUJÍ TECHNIKU

Po ránu rozlepím oči
oči, zkouknu
zkouknu, co je novýho na Facebooku
a sotva se vyhrabu
u z postele, už abych odjížděl.
odjíž
Je totiž půl
sedmé a po cestě mám nabrat ještě čtyři spolužáky. V
Však
za pět minut sedm ve škole jim musí stačit. Cestou jsem se
prozíval až do školy. Hlavně nepotkat švestky.
pr

S
Střední
odborné učiliště opravárenské Králíky už
ně
ěkolik le
et spolupracuje s prodejci zemědělské
tecchniky
y. Žáci tak mají příležitost poznat a vyzkoušett si přii cvičných jízdách nejmodernější stroje,
především traktory. Ale učí se nejen oni – na nové
př
ttechnice se proškolují i učitelé odborného výcviku.
Například
d firma Agrotec zapůjčila traktory New
Holland, prodejce
d j Agromex
A
značku
čk Fendt
F dt. „Žáci
Žá i majíjí
o tyto technické novinky velký zájem. Do budoucna
uvažujeme o tom, že bychom ve škole pořádali Dny
zemědělské techniky ve spolupráci s místními
prodejci a zemědělci, což by prospělo propagaci
školy,“ říká Ing. Karel Málek, zástupce ředitele pro
praktické vyučování.

První hodinu sotva vnímám, co mi učitel říká. Hlavní je, že
jsem dojel, takže absence je v poho. Druhou hodinku tajně
píšu s kámoškou, tak se to dá přežít. Už mám docela hlad.
Dám si něco, abych zbytek dne ve škole př
přetrpěl. Obří sváča, teda snídaně,
aně, no, vlastně to je fuk, cvaknu se
selfie a hned
s ní na FB.
B. Třetí hodinu jsme rozebírali situaci na Ukr
Ukrajině,
jen sešit
šit jsem
j
si nechal doma, takže nic.
Vel přestávka, paráda, stihnu Teorii velkýho třesku.
Velká
Čtvrtou hodinu celou dobu při výkladu přemýšlím nad
Č
tím, jestli Raj s tou zrzkou vydrží. Co vlastně máme pátou
hodinu?? Myšlenkami jsem už dávno na víkendu.
Zvoní, naštěstí... Jedeme domů, žádný zdržování s obědem,
však naši to cvakají a já jsem plný ještě od svačiny, tak co.
Vlastně dnešek ve škole byl v klídku. Podstatný je, že mám
před sebou celej víkend volna!
Pavel Nožka, O3A

STUDIA NENÍ NIKDY DOST

Ž
NÁZOR
INSPIRACE PRO SPOLUŽÁKY

Zapíšu
íšu si příchod a jdu si připrav
připravit kafe. Kofein už mě
nabudil
abudil natolik, abych v prvních pěti minutách stihl zapsat
hodinu, docházku a jednoho žáka ještě vyzkoušet. Naštěstí
nepoznali, že jsem unavenější než Franta, který mi prvních
pět minut hodiny vždy proleží na lavi
vici.
Vykládám jim pomaloučku látku, abych
ch je nezničil hned
první hodinu, ale čas mi ubíhá a než se naději,
ději mám

Karel Gulčík, 19 let,
1. ročník nástavby

(Upřímná
á zpověď učitele)
Mgr. Jiří Števove
Crrr… Zaklapnu budík a přispím si ještě deset minut. Sotva
stihnu ranní hygienu a snídani, už musím jet do práce.
Autem frčím po hrbolaté silnici první třídy, za kterou by
se nestyděli asi jen v Africe. Po cestě skoro srazím jednoho
z žáků, který se rozhodl z ničeho nic objet výmol těsně
přede mnou
nou bez ukázání. To nám to začíná hezky.

STIPENDIJNÍ PROGRAM
Kam pro informace: Podrobné informace o stipendijních programech naleznete na www.klickevzdelani.cz.
Speciální vydání pro Střední odborné učiliště opravárenské Králíky

Jaké je uplatnění vašich absolventů
absolven na
pracovn
ním trhu?

AUTOŠKOLA VELKÝM LÁKADLEM

Jediný obor vydá
dá hned za několik dalších
d

„Ke studiu mě inspirovali spolužáci
ze základní školy, kteří sem také šli.
Výhodou zde jsou určitě veškeré
svářečské kurzy a řidičská oprávnění. Máme doma zemědělství, takže
se to bude hodit. Já chci ještě jít
studovat vysokou školu, rád bych
se nasměrovat blíže k ekonomice.
Ale všechny znalosti, co mám ze
školy, se mi v životě budou hodit. Nejvíce mě tady
bavilo dělat si právě řidičáky, řídit různé druhy
aut, bavil mě i vysokozdvižný vozík. Černého
řemesla je málo a náš obor je
ten nejlepší, kterému se lze
vyučit. I doma si spoustu věcí
opravíte sami. O uplatnění
nouze nebude. Já po vyučení zůstal rok doma,
pracoval jsem a až pak
se ještě rozhodl pro
nástavbu.“

Zamknu šatnu
tnu a jde se na hodinu. Mám zas
zase počítače, tak
to uběhne
ne jak voda. Pátou hodinu mě čeká oprava
op
písemek. Přitom dumám nad tím, co mi dnes v jídelně
jídel ukončí
pohodový týden. A hele i nějaká jednička je… Po obědě
dodělám nejnutnější práci a už si balím věci s myšle
šlenkami
na víkend. Konečně!

Naši žáci jsou zejména z blízkého okolí, tedy z Králík,
Červené Vody, Štítů, Hanušovic
nušovic atd. Někteří jsou ovšem
i ze vzdálenějších míst, např. z Ryc
Rychnova, Holic, Vamber-ka a dokonce
okonce i z Uničova. Těmto st
studentům poskytujeme ubytování
ytování v domově mládeže, jjehož vybavení chceme během
em letních prázdnin výrazně zmodernizovat.

Čtyřiadvacetiletý
Pavel Grycz vystudoval
Střední školu automobilní v Ústí nad Orlicí
a už je i držitelem
vysokoškolského
titulu v oboru strojírenské technologie. Ač
bakalář, najednou se
ocitl na Středním odborném učilišti opravárenském Králíky. Omyl to však rozhodně není. Atraktivnost zdejšího
oboru mu pomůže získat ještě více zkušeností a rozšířit
profesní obzory. „Vysoká škola byla hodně o teorii,
tady si vše naopak vyzkouším pěkně v praxi,“ pochvaluje si žák 2. ročníku, který svého rozhodnutí stát se
podruhé středoškolákem vůbec nelituje. Nejvíce ho to
táhne k autům, nejraději by navrhoval převody, zajímá
se o nové technologie. I když kdo ví. Svářečská činnost
mu díky kurzům v Králíkách také přirostla k srdci. Při
hledání práce bude mít rozhodně na výběr.

Mgr. Petra Doubravová, zástupkyně ředitele SOU opravárenského Králíky

krátkou přestávku, která vysvobodí
vysvobo je i mě. Přeběhnu do vedlejší budovy a se zvoněním
něním otvírám
otvír počítačovou učebnu.
Probereme nutnou látku,
ku, rozdám samostatnou práci a jdu
je kontrolovat. Nemusím
sím mluvit, sláva! Nejsem nelida, ke
konci hodiny po hotové
ové práci jim povolím i Facebook.
Jde se svačit, jenže to si nemys
nemyslí kluci z mé třídy, a tak
omlouvám absenci
nci z předchozího
předcho
dne. Samozřejmě
svačinka musí počkat až na velkou přestávku. Jak tak na
ni myslím během
em třetí hodiny, plyne mi to hroz
hrozně pomalu.
V žaludku mi kručí, tak mluvím dost nahlas. K
Konečně se
můžu dátt do jídla. Dojím v klidu na chodbě při dozoru,
přitom zjišť
zjišťuji,, cco jee nového mezi žáky.
ž . Připadám
Přip
si zase
chvíli
íli o pár let mladší.
mlad

MŮJ PRACOVNÍ DEN

Cílem každého
žáka 2. ročníku
na Středním
odborném učilišti Králíky je získat
svářečský průkaz.
Být svářečem
už totiž něco
znamená – tento
průkaz otvírá dveře do mnoha firem a zajišťuje
výborné pracovní uplatnění i plat. Většině žáků se
ho také podaří získat. A o tom, že v tomto učilišti se
rodí kvalitní svářeči, svědčí také výsledky významných
soutěží. Při prestižním mezinárodním klání Zlatý pohár
Linde ve Frýdku-Místku stáli nejednou chlapci z Králíků
na stupních vítězů. V dubnu 2014 reprezentoval
školu trojlístek z 2. ročníku Tomáš Formánek, Milan
Dostálek a David Ježek. Ani tito chlapci se v tvrdé
konkurenci neztratili a Tomáš Formánek skončil
v jedné z kategorií na deváté pozici.

ZAJÍMAVOST

(Upřímná zpověď
ověď žáka 3. ro
ročníku)

http://soukraliky2.orlicko.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

ádná ze škol, kde se akce TECHNOhrátk
ky uskutečnily, nebyla tolik specifická jako Středn
ní odborné
učiliště opravárenské Králíky. Přestože ško
kola nabízí
aktuálně jediný učební obor – opravář zem
mědělských
strojů, handicap to rozhodně není, právě nao
aopak.
Obor znamená natolik komplexní vyučení, že se s ním
žáci rozhodně neztratí. To si uvědomuje i zástupkyně
ředitele Petra Doubravová.

U ZPOVĚDI
Klady jediného oboru vidím především v tom, že jsme
všichni stejného zaměření, máme společný cíl, zájmy,
vize. Odborní učitelé si nekonkurují, ale spolupracují.
Samozřejmě, že více oborů by znamenalo větší počet
studentů. Do budoucna bychom velmi rádi s podporou
Pardubického kraje otevřeli další učební či studijní obory,
které by oslovily i dívky.

Proč už se v Králíkách nevyučuje obor strojní
mechanik jako před několika lety?
Postupem času upadal zájem o tento obor, nedařilo se náám
naplňovat ročník, protože strojní mechanici přešli raději naa
opraváře. Tento obor totiž navíc poskytuje celou řadu výhod.
d.
„Zaměstnavatelé oceňují na našich absolventech
jejich zkušenosti, ﬂexibilitu a adaptovatelnost na různé
pracovní pozice.“

Obor opravář zemědělských strojů je výjimečný
svou univerzálností...
Ano, naši žáci se naučí veškeré opravařině. Mají základy
ručního i strojního obrábění, jsou schopni samostatné
práce, mají možnost si bezplatně udělat dva svářečské
kurzy a tři skupiny řidičského oprávnění. Jsou schopni
pracovat na různých strojích a zařízeních, mají znalosti
a vědomosti o moderní zemědělské technice. Již během

studia převážná část pracuje
cuje ve firm
firmách na brigádě. Výhodou je i možnost získání
ání stipend
stipendia za dobrý prospěch
v odborném výcviku.

Kdo jsou vaši žáci a odkud
dkud se k vám převážně hlásí?

Naši absolventi
bsolventi mají velmi široké možnosti uplatnění. Pracujíjí jako opraváři, řidiči, svářeči. Velká část našich
na
bývalých
žáků pracuje v průmyslových firmách, jako jsou
jso Klein &
Blažek Štíty, OMB Králíky či Škoda Auto v Kvasiná
Kvasinách. Řada
absolventů je zaměstnaná samozřejmě
mě také v země
zemědělství.
Jejich uplatnění na trhu práce zvyšuje i možnost absolv
absolvování nástavbového studia zakončeného maturitou. Tím se
zvyšuje jejich uplatnění v administrativě nebo
bo ve státních
službách u policie, hasičů, v armádě. Zaměstnavat
avatelé
oceňují na našich absolventech právě jejich zkušenos
nosti,
flexibilitu a adaptovatelnost
lnost na různé pracovní pozice.

Proč by si žáci základních škol měli vybrat právě
vaši školu?
Doufáme, že žáci oceňují především přátelskou atmosféru. Všichni se dobře známe, víme o silných stránkách
i slabinách naší školy. Pracujeme i na zlepšení jejího
image. Nechceme profitovat jenom z minulosti, ale na
dlouhodobou tradici budeme navazzovat. A pokud se
nám podaří zrealizovat mnoho let odsouvané investice,
které máme přislíbeny z Pardubickéého kraje, bude naše
škola pro studenty atraktivní po str
tránce vybavenosti,
kvalitního vzdělávání zajišťovanéh
ho zkušenými učiteli
a mistry a budoucího dobrého upla
latnění na trhu práce.
A to vše v krásném okolí Králicka.

Speciální vydání pro Střední odborné učiliště opravárenské Králíky

Velkým lákadlem pro
všechny zájemce, kteří
se rozhodnou přihlásit
ke studiu oboru
opravář zemědělské
techniky na Středním
odborném učilišti opravárenském v Králíkách,
je nepochybně možnost získat zdarma v rámci výuky řidičská oprávnění
na osobní automobil, traktor a nákladní automobil.
V průběhu školního roku tak žáci 3. ročníků postupně
zvládají testy, techniku i samotné jízdy – ty absolvují
s osobním vozem značky Škoda Fabia, nákladním vozem Iveco a traktorem Zetor 7011. Je zde samozřejmě
možné získat řidičské oprávnění rovněž na motocykl,
ale to už si žáci musejí hradit sami.

ČÍSLO DNE
tolik žáků navštěvuje ve školním
roce 2013/2014 Střední odborné
učiliště opravárenské Králíky. Dohlíží na ně deset učitelů odborného výcviku, teoretické vyučování
zajišťuje devět pedagogů.

http://soukraliky2.orlicko.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

ANKETA

Volání techniky i rodinná
tradice

Chvála
hvála univerz
univerzálů z Králíků

„Odmalička mě baví opravovat různé
stroje a techniku. Dříve jsme měli doma
hospodářství, tak jsem se tam vyřádil.
Bydlím v Králíkách a vyučil se zde i můj
starší bratr. Ten mi také učiliště doporučil.
Líbí se mi zde taková rodinná atmosféra,
všichni se známe a pomáháme si. Nejzajímavější je určitě praxe, hlavně když
při ní můžeme opravovat nějaký konkrétní stroj. Opravář
zemědělské techniky je univerzální obor, uděláme si
řidičské průkazy na auto, náklaďák i traktor, k tomu získáme
svářecí průkazy. Mám motocykl, tak na něm spoustu věcí
využiju. Po vyučení se ještě chystám na nástavbu, abych
měl maturitu a pak bych to nejraději zkusil s traktorem
v nějakém družstvu nebo na statku.“
Lukáš K
Kosek, 18 let, žák 3. ročníku
„Už jako malého kluka mě bavily traktory.
A protože jsem se o nich chtěl dozvědět
co nejvíc, přihlásil jsem se na tohle
učiliště. Tady si na něj udělám řidičský
průkaz a navíc ještě získám svářecí
průkazy. Škola mě baví od začátku – od 1.
ročníku, kdy jsme se učili pilování, až po
zvládnutí všech dalších činností ve strojní
dílně. S tímhle řemeslem se nikdo neztratí, je to rozhodně
správná volba. Když před nějakými manažery z firem řeknu,
co všechno budu mít a umět, tak odpovídají, že mě hned
berou! Přitom vím o mnoha gymnazistech a vysokoškolácích, kteří nemají žádnou práci. Mě to však táhne spíše
k těm traktorům. Doma v Boříkovicích máme hospodářství,
tak je časem od táty převezmu.“
Milan Dostálek, 17 let, žák 2. ročníku
„Dozvěděl jsem se o něm od kamarádů,
kteří sem chodili roky přede mnou. Zaujaly mě možnosti svářečských kurzů. Mám
svářečský průkaz na elektrický oblouk
a plamenem, další doplňkové kurzy,
ve třeťáku pak řidičák na auto, traktor
a nákladní auto. Je to v rámci výuky, tedy
zadarmo a pro žáky určitě výhodné.
Určitě nelituju, jsem moc spokojený. A vřele školu mohu
doporučit. Nebojím se o práci. Uplatnění bude bohaté
právě díky všem činnostem, které se tu učíme. Vždycky
jsem chtěl pracovat v zemědělství, takže speciálně řidičské
průkazy mi jsou hodně platné a prospěšné. Přestože by mi
vyučení v tomto směru bohatě stačilo, ještě chci pokračovat na nástavbu, kam jsem byl už i přijat. “
Pavel Nožka, 18 let, žák 3. ročníku

VIZITKA ŠKOLY
Adresa:
Střední odborné učiliště
opravárenské Králíky
Předměstí 427
561 69 Králíky
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Petra Doubravová

Kontaktní údaje:
K
Tel.: +420 456 631 106
E-mail:
souo.kraliky@orlicko.cz
Web:
http://soukraliky2.orlicko.cz
y

ho nejvíce bavilo právě svařo
ování autogenem, za což
sklízel pochvalu i od učitelů odborného výcviku. „Je
to hodně hravé a člověk si pakk může říct, že není až takový lempl. Je moc příjemné, kdyyž vás někdo pochválí a vy
sami vidíte, že vám něco jde pěkně od ruky,“ pochvaluje
si student.

O UNIVERZÁLNOSTI OBORU: Opravář zemědělských
strojů je skutečně univerzální řemeslo a zahrnuje
v sobě široký profesní potenciál. Žáci se naučí obrábět
kovy, řezat je, svařovat a získají řidičské průkazy na
traktory i nákladní auta. Mohou si u nás také udělat
profesní průkaz na vysokozdvižné vozíky nebo se
přihlásit do kurzu základů práce s motorovou pilou. To
už je hodně široká škála odborností.

Proč jsem si vybral právě obor
opravář zemědělských strojů?
„K tomuto oboru mě přitáhli táta a bratři, kteří v Králíkách také studovali a se
školou byli velice spokojeni. Doma na
Dolní Moravě chodím do dílny a pořád
tam něco kutím a vyrábím. Máme několik autoveteránů, takže šikovné ruce
se hodí. V učilišti se mi moc líbí, učitelé
jsou zde v pohodě, a když potřebuji,
tak ochotně pomohou. Až se vyučím, rád bych si dodělal
ještě nástavbu a případně se pak třeba rozhodl i pro další
obor. Uvažuji o povolání automechanika, jenže teď mě
začala hodně bavit i práce v lese. Jde mi to, protože už
v deseti letech jsem uměl svážet dřevo! Nemám strach,
že bych s touhle profesí zůstal bez práce – vidím to na
bratrovi, ten je občas na roztrhání.“
Tomáš Formánek, 17 let, žák 2. ročníku

Multitalent se těší na neomezené možnosti

B

ořivoj Chládek vys
vystudovat Střední zemědělskou
technickou
echnickou školu v Litomyšli a poté nastoupil
do dílny
y Státního stat
statku (později Rolnické společnosti) Králíky.
líky. Když za ním za čas přišli ze Středního
odborného učiliště opravárenského Králíky, aby sem
přešel jako učitel odborného výcviku, překvapilo
ho to. „Zrovna jsem šlapal senáž a myslel si, že si ze
mne dělají legraci,“ vzpomíná. Dnes je v učilišti už
patnáct let!
O TŘEŤÁ
Ť CÍCH: Celou dobu mám na starosti žáky
3. ročníku. Když jsem nastoupil do učiliště, měl jsem
strach, jak budu s chlapci vycházet. S prváky by to asi
bylo horší, ale třeťáci jsou už skoro hotoví chlapi a dá
se s nimi pracovat jako s dospělými. Většina z nich má
o řemeslo zájem a je spolehlivá. Přicházejí nejčastěji
z okolí, rodiče doma mají hospodářství, takže jsou
zvyklí máknout.

JAK TO VIDÍM
O RODINNÉ ATMOSFÉŘE: Možná dělám chybu
v porovnání s radami pedagogických příruček, ale po
dohodě oslovuji žáky jejich křestním jménem. Myslím,
že v takovém případě je náš vztah bližší a důvěrnější.
Kluci mi samozřejmě vykají, na druhé straně však
ztrácejí zbytečný respekt, a potřebují-li, bez problémů
se na vše zeptají. Funguje to velice dobře.

O UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU: Naši absolventi působí v nejrůznějších profesích. Odcházejí do
zemědělských družstev nebo k soukromým farmářům,
dělají zámečníky, jezdí jako řidiči či profesionálně
svářejí, pracují v autodílnách. Po krátkém zaškolení
mohou nastoupit kamkoliv do zemědělství, strojírenství a lesnictví. Nemají žádný problém sehnat v regionu
práci. A věřte, že po okolí je pouze málo závodů, kde
nemají naše kluky.
O PRODUKTIVNÍÍ PRÁCI: V rámci produktivní práce
přijímáme také zakázky pro veřejnost, které k nám
zadávají většinou lidé z okolí. Jsou to skutečně práce
všeho druhu, ale hoši se při nich alespoň hodně naučí.
Před časem jsme opravovali karoserii na felicii a loni
jsme vyvařovali dokonce dva osobní vozy. Kluci je dali
dohromady prakticky až po lak. Po skončení školy se
určitě nemusejí obávat nástupu v kterémkoliv zaměstnání, a když si pak koupí auto nebo motocykl, v životě
už snad nemusí zajet do servisu.
O VÝBĚRU UČILIŠTĚ: Proč si vybrat právě učiliště
v Králíkách? Pominu-li, že je tu krásný kraj, tak mě
napadne to, že je to rozhodně dobrá volba. Ústeckoorlicko i Pardubický kraj potřebují ve strojírenství kvalitní
řemeslníky a ti se u nás mnohým z těchto profesi naučí.
Mnohé firmy to otevřeně přiznávají, že absolventi
z Králíků jsou výborní a většinou jim stačí měsíční zaškolení, aby mohli pracovat samostatně. Na pracovním
trhu jsou tak velice žádaní.

J

ednadvacetiletý Jaku
kub Jílek je typickým příkladem mladíka nepolíbe
beného technikou a manuálními pracemi. Neuměl
ěl téměř nic, přihlásil se
na obor opravář zemědělský
kých strojů a teď...umí
všechno. Ani to mu ale nestači
čilo a nyní končí druhý
rok nástavby.
„O střední škole jsem začal uvažovat opravdu až v 9. třídě základní školy. Vůbec jsem netušil,
l, čemu se chci věnovat. Z deseti spolužáků šlo na tento
o obor hned osm,
tak jsem se prostě nechal ovlivnit,“ při
řibližuje své studijní
začátky na Středním odborném učililišti opravárenském
Králíky. A dnes nelituje. Do té dobyy se nesetkal s žádnou
manuální činností. „Byl jsem opra
ravdu nepolíbený
a ono to nakonec klaplo,“ směj
ěje se.

JÁ A MÉ HOBBY
Když už nevládl technickými dispozicemi, doháněl to
t
svou výřečností. „Ta mi šla vždycky dobře. Takže kdyyž
jsem něčemu nerozuměl, prostě jsem se ptal tak dlouho,
d
dokud jsem to nepochopil,“ odkrývá svou seznam
movací
taktiku s učivem. První ročník byl přitom hlavně o zámečnické práci, pilování, řezání závitů. „Od druhááku jsme
už působili ve strojní dílně, svářeli autogenem, pracovali
p
s elektrikou,“ popisuje průběh studia Jakub. Sam
motného

O pohybové aktivity nebývá nouze ani před koncem školníího roku. Před letními prázdninam
ami se pro žáky koná
spo
portovní den. Naposledy chlapci vyb
yběhli pěkně na čerstvýý vzduch a utkali se v disciplínách, jak
jako byly trakařové
závody,
ody, vrh koulí, hod na terč nebo skok přes švihadlo.
Kromě aktivního sportování si žáci užívají i roli ffanoušků,
často totiž
tiž vyrážejí na hokejová utkání v Pardubicích.
Pardubicích
Vydávají se ale i na ryze poznávací výlety, například
ad
na Králický Sněžník,
Sn
Suchý vrch nebo pevnostní tvrz
Bouda, jejich kro
kroky směřují i za kulturou do divadla
v Šumperku. Škola do budoucna chystá i návštěvu lanového
ého centra v Olomo
Olomouci, jehož součástí bude i sjíždění
řekyy Moravy.
M

Maturitní ples se koná i tehdy, když chybějí dívky

ŘEKLO SE BEZ BAB: Někdy se však přece jen přihodí,
že i v maturitní třídě se sejdou pouze samí chlapci.
Ti si však s touto situací dokáží poradit i při takové
příležitosti, jakou je třeba maturitní ples! Heslo toho
posledního, který se konal v únoru 2014, znělo:
„Řeklo se bez bab“. Tak trochu to připomíná legendární Noc na Karlštejně, i tam byl vstup žen zakázán.
Králičtí chlapci se však s tímto handicapem poprali
velmi srdnatě. Jak to však vypadalo na tanečním
parketu při vyhlášení pánské volenky, se můžeme jen
domýšlet.
OLYMPIONIK V SOČI: Králičtí měli svého zástupce
dokonce na Zimních olympijských hrách 2014
v Soči. Český reprezentant ve snowboardingu
Emil Novák se na zdejším učilišti vyučil opravářem
zemědělských strojů a poté získal ještě maturitu na
nástavbě. Velký smolař, který měl už osmkrát zlome-

Speciální vydání pro Střední odborné učiliště opravárenské Králíky

nou ruku, třikrát nohu, mnohokrát poraněná kolena
i kyčle, skončil ve snowboardcrossu v osmifinále
a celkově obsadil 25. místo.
ORIGINÁLNÍÍ Ž ÁKOVSKÁ PREZENTACE: Že o sobě
střední školy dávají vědět na různých propagačních
akcích nebo dnech otevřených dveří, je běžnou
záležitostí. Ale aby se sami žáci rozhodli, že vyrazí do
základních škol za osmáky a deváťáky, kteří se teprve
o svém budoucím středoškolském studiu rozhodují, se jen tak nevidí. Avšak v Králíkách se to stalo
skutečností. Trojice nejaktivnějších učňů Tomáš
Formánek, Milan Dostálek a David Ježek vytvořila
vlastní prezentaci o škole a vydala se vstříc nejbližší
Základní škole Králíky a Základní škole Hanušovice.
A aby byli dobře rozpoznatelní, i stejnokroj si vzali.
V tomto případě slušivé montérky.
ÚDERNÁ HESLA POMOHLA: Tento čin jen dokazuje,
jak žáci dokáží za svou školu bojovat. To ostatně prokázali i v prosinci loňského roku při úsilí o zachování
samostatnosti a další existence Středního odborného
učiliště opravárenského Králíky. Všestrannost vyučovaného oboru i kvalitu školy zhmotnili prostřednictvím originálních hesel „Kdo v Králíkách se vyučil,
řemeslu se naučil“ nebo „Z Králík chlapi vyučení
najdou všude uplatnění“.

http://soukraliky2.orlicko.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky
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třední odborné učiliště opravárenské Králíky kromě kvalitního studia nabízí svým žákům i spoustu
volno
očasových a sportovních aktivit. Několikrát
během
m roku utichají dílny a místo toho se ozývá
plamenné
nné fandění při sportovním zápolení.

EXKURZE PŘIBLIŽUJÍ PRAXI

Střední odborné učiliště opravárenské Králíky pořádá
pro žáky řadu exkurzí, v jejichž průběhu se seznamují
s prací různých firem a rozšiřují si tak své vědomosti.
Každoročně se tak vydávají do provozů automobilky
Škoda Auto v Kvasinách
K
, kde hodně absolventů školy
našlo pracovní uplatnění. Žáci poznávají také provozy
místních zaměstnavatelů na Králicku a pravidelně
navštěvují i firmu Isolit v Jablonném nad Orlicí.
Jednou za dva roky se koná největší středoevropský
veletrh zemědělské techniky Techagro v Brně, který si
rovněž nenechají ujít. V minulosti už zavítali i do České
národní banky v Praze, Pivovaru Hanušovice nebo
přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních.

OMB NABÍZÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZY

„Manuálně
nuálně zručných lidí ubývá, dříve ne
nebo později
o ně bude nouze. A já jsem typickým p
příkladem, že se
to dá zvládnout. Na začátku jsem v
vůbec nevěděl, co
je
e svářečka, a jak funguje. Bylo to
t pořádně krušné.
A teď mám dvě nabídky na prá
práci najednou. Byl jsem
v galvanovně nejdříve na praxi, pak i na brigádě a říkali
mi, že až skončím školu a budu
u mít zájem, rádi mě
mezi sebe přijmou. Byli se mn
nou spokojeni. A to je moc
příjemné,“ uzavírá jednadvace
cetiletý Jakub.

Sportům
m kraluje florbal, ale jezdí se i na trakaři

ZA KULISAMI

a Středním odborném učilišti opravárenském
Králíky se něžné pohlaví vyskytuje především
v nástavbovém studiu zaměřeném na podnikání.
V učebním oboru opravář zemědělských strojů
jsou dívky spíše výjimky. Jedna z nich se zde ale
určitě objeví ve školním roce 2014/2015 – svou
přihlášku totiž potvrdila také podáním zápisového lístku.

Je tedy maturita ještě vůbec potřeba? „Zálež
„Záleží na oboru.
V dnešní době
ě snad ani maturita není n
nutná, když
se člověk dob
dobře vyučí. Znám spou
poustu lidí, kteří jen
s výučním
ím listem vydělávají mnohem více peněz
než ti s maturitou. Pokud
kud však chcete pokračovat dál
ve studiu, je maturita určitě
u
mnohem důležitější. A já
uvažuji
važuji o vysoké ško
škole,“ vysvětluje. Znalosti nabyté
během studia se mu
m však hodí i v běžném životě. „Mám
spoustu kama
marádů z gymnázia, kteří nevědí, co je
momentový
vý klíč. A mně to přijde vtipné. V tomhle
jsem jinde
e než oni, znalosti mám. I doma si na drobné
práce díky
íky tomu vystačím zcela sám,“ vyjmenovává
vyjmenováv
výhodyy tohoto oboru.

NA NÁVŠTĚVĚ

O SOUČASNÉ MLADÉ GENERACI: Vzpomínám si, jak
na mne nadával můj táta, že jsem levý. A stejně tak
my nadáváme na dnešní mladé lidi. Řekl bych však, že
jsou v jádru stejní jako naše generace. Naopak – s počítači a další technikou se dokáží vypořádat mnohem
lépe než my. Samozřejmě jejich manuální schopnosti
jsou zase horší, ale ten, kdo chce, se vše naučí.

N

Opravář zemědělských stro
trojů je komplexní obor,
který slibuje široké možnosti
mož
uplatnění. „Máme zde
zdarma svářečské kurzy
ku a ve strojních dílnách vyrábíme
strojní
ní součástk
součástky. Máme řidičská oprávnění, takže
můžeme dělat řidiče, pracovat v autoservisech. Je toho
opravdu spousta. Ten, kdo sem přijde, určitě neprohloupí,“ motivuje další případné zájemce o studium.
udium.
Sám Jakub, letos maturant dvouletého nástavbového
nástav
oboru podnikání, má v hlavě více plánů.
plán Rád by pracoval
u Policie ČR, ale ještě předtím
m by chtěl odjet do ciziny
a zlepšit své jazykové doved
ovednosti.

ZAJÍMAVOSTI

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem na Králicku je
společnost OMB Composites, výrobce sklolaminátových
a kompozitních dílů určených pro automobilový průmysl,
dopravu a zemědělství. Rozvíjející se firma požaduje
nové pracovníky a hledá je i mezi absolventy Středního
odborného učiliště opravárenského Králíky. „Bohužel,
učiliště nemá vzhledem ke specifickým potřebám
závodu vhodný obor a žádný není ani akreditovaný
Ministerstvem školství. S vedením firmy jsme se zatím dohodli na rekvalifikačních kurzech pro zájemce
z řad našich žáků,“ vysvětluje Ing. Karel Málek,
k zástupce ředitele pro praktické vyučování. Rozšířením oborové
nabídky se zabývá pracovní skupina složená ze zástupců
Pardubického kraje, zaměstnavatelů, regionu a učiliště.

ZRUČNĚ ZA VOLANTEM TRAKTORU

Aktivity, které škola nabízí, však nejsou jen sportovní.
Zde se dbá i na prohlubování odborných
odb
znalostí.
Řada žáků se proto zapojuje do činností v rámci technického kroužku pod vedením vychovatele Bedřicha
Novotného. Chlapci si tak mohou vyzkoušet nové
postupy, pracují na svých automobilech
aut
či motocyklech
a získávají další cenné zkušenosti.
osti.

Mezi především
vším mužským osazen
osazenstvem učiliště převládá
zájem o ryze klučičí
čičí sporty, jako je fotbal, futsal nebo
hokejbal. Jednoznačně nejoblíbenějším sportovním
odvětvím je však florbal. Žáci si dokonce v lednu 2014
vyžádali uspořádání novoročního florbalového turnaje.
Šest tříčlenných družstev odehrálo celkem patnáct
zápasů a podle obrovského nadšení to vypadá, že si škola
„zadělala“ na příjemnou tradici do budoucna. Navíc zde
úspěšně funguje i florbalový kroužek - ti nejlepší se dokonce účastí různých soutěží po celém Pardubickém kraji.
Novoročnímu turnaji předcházel jiný vánoční, pro změnu futsalový turnaj. Stejný počet týmů, stejný počet zápasů, stejně skvělá atmosféra. K tomu všemu ještě podpora
fanynek z 1. ročníku nástavbového studia, které servírovaly
soutěžícím chutný vánoční nealkoholický punč.
Speciální vydání pro Střední odborné učiliště opravárenské Králíky

Průjezd osmičkou, přejezd lávky, pravoúhlá zatáčka,
zajetí k rampě a – obávané couvání i s přívěsem! To je
pouze část z dvanácti úkolů, které musí plnit každoročně v květnu mladí traktoristé v oblastním kole
jízdy zručnosti ve Světlé nad Sázavou. A věřte, že
s traktorem Zetor 7011 a s pětitunovým přívěsem
je to dost náročný úkol. Žáci Středního odborného
učiliště opravárenského Králíky se v minulosti několikrát prosadili až do úplné špičky. A přestože na ni
v posledních sezonách nedosáhli, představuje třeba
celkové 18. místo Ondřeje Vašátka z 36 účastníků
v roce 2013 vzhledem k podmínkám i tréninkovým
možnostem solidní výsledek. Vítězství nebývá vždy to
nejdůležitější.
http://soukraliky2.orlicko.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

