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Přehled studijních a učebních oborů 2018/2019
P

řehled učebních a studijních
oborů na OU Chroustovice
pro školní rok 2018/2019 je
následující:

DVOULETÝ
UČEBNÍ OBOR

2 LBEOTRÝ
O

PEKAŘ 29-51-E/02
Žáci si osvojí technologické postupy a běžné pracovní návyky při provádění základních činností v potravinářském průmyslu se zaměřením na
přípravu cukrářských výrobků.

TŘÍLETÉ
UČEBNÍ OBORY

3 LEOTRÉY
OB

ZÁMEČNÍK 23-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: ruční zpracování kovů, montáže, servisní práce, jednoduché opravy strojírenských
výrobků, zámečnické práce ve stavebnictví, obsluha
obráběcích strojů při technologických operacích, obrábění kovů a výroba jednoduchých součástí, údržba
strojů a zařízení, svařování. Žáci zdarma absolvují
svářečský kurz.
AUTOOPRAVÁŘ 23-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: údržba, seřízení a jednoduché
opravy motorových vozidel, čištění interiérů, mytí
a ošetření karosérií, drobné opravy karosérií, výměna
a doplnění provozních kapalin, příprava vozidel
na technické prohlídky, obsluha specializovaných
strojních vybavení pneuservisů a autoservisů, ruční
zpracování kovů a jednoduché zámečnické práce.
Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz B.
OPRAVÁŘ 41-55-E/01
Žáci si osvojí činnosti: obsluha zemědělských strojů
a zařízení, údržba a opravy a seřizování zemědělských zařízení, údržba a opravy a seřizování zemědělské techniky, traktorů a motorových vozidel, ruční
zpracování technických materiálů, strojní obrábění
kovů a tváření kovů za tepla a za studena, výroba
jednoduchých součástí, lepení, pájení a hlavní metody renovace součástí, demontáž a montáž strojů
a zařízení, pěstování zemědělských plodin a chov
hospodářských zvířat. Žáci mohou zdarma
získat řidičský průkaz na traktor.
CUKRÁŘ 29-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: příprava cukrářských těst, hmot, náplní a polev, obsluha
jednoduchých cukrářských strojů
a zařízení, tvarování cukrářských
výrobků, estetické dohotovování a zdobení cukrářských
výrobků, uchovávání surovin a hotových cukrářských výrobků, balení
a expedice cukrářských
výrobků. Žáci mohou
zdarma získat řidičský průkaz B.
KUCHAŘ 65-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti:
příprava běžných
teplých pokrmů podle
tradičních receptur,
příprava jídel studené kuchyně, nápojů
a příloh, práce se
surovinami, jejich
výběr, opracování
a využití při přípravě
pokrmů, uplatňování
zásad racionální výživy
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

při přípravě pokrmů, expedice teplých a studených
jídel, stolování a jednoduchá obsluha hostů. Žáci
mohou zdarma získat řidičský průkaz B.
ŘEZNÍK 29-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: úprava surovin, úprava masa,
výroba masných produktů, uchovávání surovin
a hotových výrobků s ohledem na jejich jakost a trvanlivost, konzervace masa, obsluha jednoduchých
strojů a zařízení, skladování a expedici masa a masných výrobků, příprava zboží pro prodej a obsluhu
zařízení prodejny, hospodárné využívání surovin
a energetických zdrojů. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz B.
MÓDNÍ DEKORATÉRKA 31-59-E/01
Žáci si osvojí činnosti: jsou výroba oděvů a kusových výrobků, výroba bytových textilních dekorací,
výroba textilních ozdob a módních doplňků, opravy
oděvů a zhotovování částí oděvů, ruční a strojové
šití, tvarování výrobků, malování na textil, batikování, vizážistka a modeláž nehtů, uplatňování
estetických principů při výrobě, obsluha, údržba
a používání strojů a zařízení v oděvní výrobě. Žáci
mohou zdarma získat řidičský průkaz B.

tebních a smutečních aranžmá, tvorba okrasných
venkovních výsadeb, pěstování květin na venkovních i interiérových stanovištích, práce se zahradnickým nářadím a jeho údržba, příprava a zpracování
zeminy, množení květinové sadby, rychlení, výsadba
a ošetřování rostlin, obsluha závlahových systémů,
větrání a vytápění. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz B.

v
ZAHRADNÍK 41-52-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pěstování rostlin na venkovních i interiérových stanovištích, práce se zahradnickým nářadím a jeho údržba, příprava a zpracování
zeminy, množení sadby, rychlení, výsadba a ošetřování rostlin, sklizňové práce, práce ve školkách
ovocných i okrasných dřevin, obsluha závlahových
systémů, větrání a vytápění, zakládání a údržba
sadovnických a krajinářských úprav, a péče o mladé
výsadby, tvorba květinových aranžmá a okrasných
venkovních výsadeb. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz na traktor.

CHOVATEL ZVÍŘAT 41-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: krmení a ošetřování jednotlivých druhů zvířat, vedení
základní stájové evidence, sledování
zdravotního stavu zvířat, provádění
základních zoo veterinárních opatření, seřízení, obsluha a údržba zemědělské techniky a mechanizace,
práce související s rozvojem venkova
(agroturistika, péče o zeleň), doprava
v zemědělství, pěstování polních plodin,
ovoce a zeleniny, základní zpracování půdy,
předseťová příprava, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace,
sklizeň, posklizňová úprava a skladování. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz na traktor.
ARANŽÉR KVĚTIN
41-52-E/01
Žáci si osvojí činnosti: aranžování
a tvorba sezónních
a dárkových
květinových
aranžmá
ze sušených
květin,
tvorba
sva-

STŘEDNÍ ŠKOLU MI VYBRALY VČELY
K

dyž školní zvonek ohlásí konec vyučování,
všichni školou povinní bleskově vyrážejí
ven za svými koníčky. Pro sedmnáctiletého
žáka 2. ročníku oboru prodavač Jiřího Prachaře
jsou tou největší zálibou od dětství včely. Ty
také rozhodly o tom, že se vítěz včelařského
mistrovství světa zapsal právě na OU Chroustovice.

DOTAZNA

PRODAVAČ 66-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: odborná manipulace se zbožím během prodejního procesu, příjem a příprava
zboží k prodeji, vyplňování prodejních dokladů,
provádění inventur zboží, práce na kontrolních
pokladnách, dárkové balení základních druhů zboží,
aranžování zboží a estetická úprava prodejních
prostor, práce se stroji, zařízeními a pomůckami
určenými pro prodej zboží. Žáci mohou zdarma
získat řidičský průkaz B.
PEČOVATELKA 75-41-E/01
Žáci si osvojí činnosti: přímá obslužná péče klientům
a pro jejich sociální aktivizaci, činnost osobního
asistenta, poskytování služeb osobám při péči o domácnost a děti, provádění úklidu v sociálních, ubytovacích zařízeních, v kancelářích, veřejných prostorách, šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní
a žehlení prádla a oděvů, příprava hotových pokrmů
podle tradičních receptur, příprava a organizace pracoviště vzhledem k hygienickým předpisům a BOZP.
Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz B.

www.chroustovice.cz | www.klickevzdelani.cz/technohratky

K vašemu rozhodování, kam zamíříte na střední
školu, se váže pěkný příběh…
Jsou za tím – jak jinak – včely. V Chroustovicích jsou
školní úly, o které se po vyučování starám. Vyprávěl
mi o tom už můj učitel na základní škole. Byl jsem se
tu optat a pak už nebylo co řešit.

ZEDNÍK 36-67-E/01
Žáci si osvojí činnosti: zdění zdiva z různých druhů
materiálů, betonářské práce, montáž prefabrikátů,
povrchové úpravy zdiva omítkami, jednoduché
tepelné izolace, používání specializovaného nářadí,
strojů a zařízení, doprava a skladování různých druhů stavebních materiálů, dodržování technologické
kázně a předpisů BOZP. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz na traktor.
TRUHLÁŘ 33-56-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní operace ručního
i strojního obrábění dřeva, výroba a montáž nábytkářských výrobků a dílců, výroba stavebně truhlářských výrobků, uplatňování estetických principů při
výrobě, obsluha strojů a zařízení používaných v truhlářské výrobě, skladování různých druhů materiálů,
dodržování technologické kázně a předpisů BOZP.
Žáci mohou zdarma absolvovat kurz obsluhy
motorové pily.
TESAŘ 36-64-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní operace ručního
i strojního obrábění dřeva, technologické a pracovní
procesy jednoduchých tesařských činností, zhotovení různých typů spojů, výroba nosných dřevěných
konstrukcí, podlahových roštů a dřevostaveb,
obsluha strojů a zařízení používaných v tesařské
výrobě, doprava, sušení a skladování různých druhů
materiálů, dodržování technologické kázně a předpisů BOZP. Žáci mohou zdarma absolvovat kurz
obsluhy motorové pily.
DŘEVAŘ 33-57-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní
ovvní operace ručního
o
ařských
řských výrobků,
ů zpraco
zpracozpra
i strojního opracování dřevařských
ávodech,
ch obsluha
vání dřevní hmoty v pilařských zzávodech,
ásové pily
y, ostření
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nástrojů,
ojů výa údržba kmenové pásové
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impregv ní růz
ných d
druhů
ů materiálů,
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řidičský průkaz na traktor.
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Školní včelstvo je rarita. Zapojuje se do práce víc
spolužáků?
Mou výhodou je, že mám zkušenost, takže mohu
se včelami pracovat sám. Ale jinak si to s panem
mistrem Buchtelem, který má úly na starosti, chodí
vyzkoušet více žáků – pomáhají mu krmit včely a starat se o ně. Vyrábějí med a svíčky, které prodávají na
školních vánočních trzích.
Jak jste se ke včelaření vlastně původně dostal?
Ve vedlejším domě bydlel nejstarší včelař v Kunvaldu a neměl děti. Začal tedy vodit ke včelám
mě, už od pěti let. Jak jsem tam s ním byl prvně,
štípla mě včela do oka. Byl jsem týden celý oteklý,
vypadal jsem, jako bych utekl z nějakého ústavu,
ale pak to splasklo a mě to zajímalo dál. Nenechal jsem se nepříjemným zážitkem odradit a od
jedenácti let mám vlastní včely. To jsem se staral
o tři úly, stáčel svůj první med a hned ho začal
prodávat.

Takže vás na obor prodavač přitáhly i vlastní
zkušenosti s prodejem?
Je to tak. V rodině prodej nemáme,
ale já prodával něco pořád, už
odmala. V dětství mě bavilo
sbírat a sušit bylinky, které
jsem potom prodával.
Později jsem pokračoval s drůbeží a vajíčky
a skončil jsem u prodeje
vlastnoručně vyráběného
medu.

Kapacita školy je asi tři sta žáků, a tak třetina se
tu zastaví. Je to různé podle toho, co je za den.
Nejrušnější bývají pondělky, ve čtvrtek si
naopak oddychneme, protože už spousta
spolužáků nemá peníze. Praktické je, že
si sami děláme objednávky – naučíme
se odhadnout, kolik potřebujeme
baget, chlebů, hamburgerů.
Jak se vaše působení na škole snáší
s včelařením?
Je to náročné, ale čas si umím najít, abych se
staral o své včely a stáčel med. Ten prodávám
hlavně známým a rodině, ono ho mezi nimi
zmizí zrovna dost.

Hodí se vám dlouholeté
zkušenosti z praxe teď
na střední škole?
Lépe se zvládají obtížné
situace. Složité jsou
paradoxně přestávky, kdy
jako prodavači máme
největší frmol, protože
provozujeme školní
obchod. Musíme si práci
zorganizovat, aby se
všechno stíhalo, a dávat
pozor na zboží – být
pozorní, aby třeba někdo
něco nesebral.
To vypadá jako
skvělá průprava
na zaměstnání.
Kolik
zákazníků
o přestávce
obsloužíte?
O přestávce se
obchodem klidně
provalí sto lidí i víc.

Zmínil jste soutěže, jaké za sebou
máte úspěchy?
Nejprve jsem v mladší kategorii
skončil čtvrtý, což mě nakoplo,
abych byl za rok lepší. To se
povedlo a já rovnou
vyhrál v kraji, postoupil
na celostátní soutěž
a skončil osmý, další rok
nato druhý a jel jsem na
světové finále do Banské
Bystrice. Tak jsem se
postupně po krůčcích
vždy
o kousek
zlepšoval,
až jsem to
loni dotáhl
k prvnímu
místu na
mistrovství světa
v Praze.
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ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY
PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. OU Chroustovice nabízí
bohatý výběr
sedmnácti učebních oborů z oblasti gastronomie,
služeb, stavebnictví, strojírenství,
zahradnictví
a zemědělství.

2. V rámci hesla Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky! je výuka zaměřena především na odborný
výcvik a vytváří ideální podmínky pro žáky, kteří mají
problémy v teoretické výuce.

3. V posledních pěti letech byla škola modernizována nákladem 50 milionů korun, a to především
ve vybavení dílen odborného výcviku.
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

HVĚZDY (ZE) ŠKOLY

VÍTE, ŽE...

Herečka Zdeňka Žádníková, známá z televizního
seriálu Velmi křehké vztahy a z prken Dejvického
divadla, založila v roce 2007 nadační fond, jehož cílem
je zlepšovat prostředí v dětských zdravotnických
či školních zařízeních. Dětské ambulance, čekárny,
jednotky intenzivní péče či azylové domy tak zdobí
malby a další umělecká díla, která vznikla ve spolupráci s terapeuty a psychology. Před nedávnem
se do této nesmírně záslužné aktivity zapojilo také
OU Chroustovice. Obrazy výtvarníka Libora Škrlíka
v dětském psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice v Praze-Motole tak doplňují nástěnné bludiště
o rozměrech 1×1 metr a interaktivní tlapičky. Na CNC
frézce vše vyrobily šikovné
ruce budoucích truhlářů, jimž
za skvělou prezentaci TECHNOhrátky udělují symbolický titul
Hvězdy (ze) školy.

• … OU Chroustovice sídlí na zámku,
původně barokním,
později přestavěném v rokokovém
stylu, jehož celý
areál měří dvanáct
hektarů?
• … obory vzdělávání jsou určeny pro žáky všech
typů základních škol včetně těch, kteří vycházejí ze
7. nebo 8. tříd?
• … uchazeči o studium, kteří potřebují individuální
pedagogický přístup, jsou zařazeni do tříd s nižším
počtem žáků?
• … ve škole se nevyučují cizí jazyky, fyzika ani
chemie?

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

ANKETA

BAVÍ JE PRACOVAT RUKAMA
Proč jste si vybrali svůj obor?
„Módní dekoratér je velice dobrý obor.
Moc se mi líbí, že si mohu sama šít
oblečení, dělat nové nehty i další věci,
které dívky baví. Předtím jsem se učila
na aranžérku květin a získala výuční list.
Má to výhodu, že si budu moci vybrat
zaměstnání s lepší nabídkou. Zdejší škola
je fajn, máme výborný kolektiv a také oceňuji vstřícný
přístup učitelů. Je skvělé, že máme i hodně praxe a rukama
se tak naučíme mnohem víc věcí.“
Eliška Zýková, 19 let, 1. ročník oboru módní
dekoratérka
„Baví mě práce se dřevem, a tak jsem si
říkal, že bych si tu mohl udělat truhláře.
Můj bratranec se v tomto oboru vyučil,
ledacos se dřevem mě naučil i táta
a mě to strašně chytlo. Teď se učím svůj
druhý obor, a to je dřevař. Byl jsem už
i na brigádě, kde jsem vyráběl kuchyně
na míru. Jakmile ukončím dřevaře, nastoupím do
zaměstnání.“
Aleš Kubík, 21 let, 3. ročník oboru dřevař
„Baví mě péct, dělat dorty, vyrábět na
ně ozdoby. V rodině cukrářskou tradici
nemáme, ale já už o tom snila od školky.
Z mé bývalé školy jezdilo hodně dětí do
Chroustovic. Já tu sice nikdy předtím
nebyla, ale všichni si to pochvalovali, což
rozhodlo. Už od pohledu je to zde pěkné.
Se svými dorty reprezentuji školu na soutěžích a dostanu
se i do zahraničí.
Kateřina Vavřenová, 17 let, 2. ročník oboru cukrář
„Odmala mě bavila auta a doma se
věnuji RC modelům. Táta byl autoklempíř a lakýrník a hodně o autech
a motorkách mě naučil strýc. Díky nim
jsem si tu práci mohl vyzkoušet ještě
před nástupem do školy a věděl jsem,
do čeho jdu.“
Daniel Galbavý, 16 let, 2. ročník oboru autoopravář

Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!
M
otto, jímž oslovují v OU Chroustovice
zájemce o studium, zní nesmírně lákavě:
„Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!“ Není
to však návod k tomu, aby učebnice skončily
na dně šuplíku, ale především výzva školákům,
kterým se do hlavy právě lehce nesypou vzorce,
poučky, cizí slova či gravitační zákony. Ředitel
školy Ing. Bc. Jaroslav Bálek však upozorňuje, že
takto „ušetřené hodiny“ nemíří na konto volného času žáků, ale na získávání či zvyšování jejich
odborné kvalifikace.

PTÁME SE
Jak byste co nejvýstižněji charakterizoval vaši
školu?
Naše učební obory jsou určené žákům všech typů
základních škol včetně těch, kteří vycházejí ze 7.
a 8. tříd. Výuka je zaměřena především na odborný
výcvik. Neučíme cizí jazyky, ale ani fyziku a chemii.
Tento čas však věnujeme ve školních vzdělávacích
programech získávání dalších kvalifikací. Žáci tak
zdarma získávají řidičská oprávnění skupiny B či T,
svářečské a lešenářské průkazy i oprávnění pro práci
s motorovou pilou nebo křovinořezem.
Spektrum oborů je velice pestré – jak se daří
zabezpečit tak různorodou výuku?
Naše škola má téměř sedmdesátiletou tradici. Postupným budováním
se podařilo zajistit
dílenské prostory
pro všech
sedmnáct
učeb-
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Jaké je uplatnění absolventů vaší školy?
Kromě oboru pekař, který je dvouletý, jsou ostatní
obory tříleté. Výstupem všech je výuční list, který
všem žákům umožňuje nastoupit do firem a zajišťovat jednotlivá řemesla, nebo založit vlastní podnikání. Těší nás i výsledky průzkumu, který každoročně
provádíme šest měsíců po závěrečných zkouškách.
Vyplývá z něj, že 80 % absolventů je zaměstnaných – z toho 60 % v oboru. Dalších deset procent
pak u nás studuje druhý obor, což je také dobrý
způsob, jak se stát zajímavým pro trh práce.
Proč by si žáci základních škol měli
vybrat právě OU Chroustovice?
Nabízíme velký výběr oborů,
zajímavé prostředí i moderně
vybavené učebny. Důležitým
aspektem jsou také upravené vzdělávací programy,
minimalizující teoretickou
výuku, jež jsou vhodné pro
šikovné žáky, kteří mají
jakékoliv výukové problémy v základních školách.
Řemeslo má zlaté dno a naši
učitelé ho pomohou najít každému, kdo jenom trochu chce.

ledání někdy trvá celý život. Eva Kalábová
ze Skleného jím však ztratila naštěstí jen
půlrok. Přesně takovou dobu se v Poličce učila
cukrářkou, než pochopila, že ji tenhle obor vůbec nebaví. A tak na radu kamarádky následoval
přestup do OU Chroustovice a vstup do úplně
odlišné profese – módní dekoratérky. Nyní
zde navštěvuje 3. ročník a ví, že touto změnou
udělala dobře.

PŘÍBĚH
„Obor cukrář mě opravdu nebavil. Zjistila jsem, že
k němu nemám vztah, a tak jsem studium v polovině
prvního ročníku ukončila. O učilišti v Chroustovicích
mi řekla kamarádka, a tak jsem se tam přihlásila.
I když třeba kreslit moc neumím, odmalička mě
bavilo vyšívání a jiné ruční práce, tak jsem věřila,
že módní dekoratérka mě chytne a že mi to půjde.
Rodičům to samozřejmě vadilo, ale nakonec jsem si
změnu prosadila,“ vzpomíná na svůj osudový krok
devatenáctiletá brunetka.
Na sladké indiánky a laskonky brzy zapomněla, a naopak se z ní stala chroustovická patriotka. A když
se někdo z kamarádů podiví, jak může vydržet
v městysu s pouhými třinácti sty obyvateli, má po
ruce pádné argumenty.
„V Chroustovicích se mi určitě líbí víc než v Poličce.
Tam bylo ve škole velké množství žáků a necítila
jsem, že k sobě mají tak blízko jako tady. Známe
se mezi sebou dobře a myslím, že je zde prima
parta. Ve škole i v domově mládeže se navíc
organizuje spousta nejrůznějších kroužků,
společenských her a dalších aktivit.
Ty jsou na programu v pondělí
a úterý. Ve středu máme dlouhé
vycházky, ve čtvrtek je úklid.
Učí nás moc fajn mistrové
i další pedagogové. Jsou velice ochotní, rádi pomohou
a vše vysvětlí,“ pochvaluje si
rodinnou atmosféru, která
na zámku panuje.
A co vlastně dělá módní dekoratérka? Repertoár jejích činností

je velice pestrý. Šije a opravuje oděvy, vyrábí bytové
textilní dekorace, ozdoby a módní doplňky, zabývá
se líčením, kosmetikou, manikúrou či pedikúrou
a zvládá také malování na obličej. Ostatně s dalšími
kolegyněmi právě tuto aktivitu pravidelně předvádí
malým dětem v rámci prezentace učiliště při Dožínkách a Velikonocích na pardubickém zámku.
„Můj obor mě baví. Líbí se mi to, že něco tvořím a že
po mně něco zůstává. Dívkám, které nechtějí dál
studovat, ho mohu jen doporučit. Pokud jsou jen
trochu zručné a kreativní, nic jim v tom nebrání. Při
práci je nutné zvládnout stanovené postupy, hodně
se při ní soustředit a také být přesný i pečlivý. Pak už
to jde samo,“ popisuje tajemství své profese.
V Chroustovicích však v sobě objevila ještě jedno
velké nadání – tenisové. Na jaře 2017 se na dvorcích
v Žamberku zúčastnila mistrovství republiky ČSMPS
a její vítězná cesta skončila až ve finále.

Mezi nejatraktivnější formu zábavy chroustovických žáků
patří nepochybně jízda na koni.

„Věnuji se tenisu, florbalu, vybíjené a přehazované. Tenis jsem skutečně do svého příchodu do
Chroustovic nehrála, ale zde mě chytil a začala jsem
pravidelně trénovat. V Žamberku jsem už asi lépe
než druhá nemohla skončit, protože
jsem byla hodně unavená a také
mě bolelo koleno,“ vybavuje si
svůj nejlepší sportovní výsledek.
Sportovní kariéře se prý určitě
věnovat nebude. Jejím přáním
je nastoupit do úspěšné šicí dílny, a když to vyjde, tak se třeba
jednou i osamostatnit.

Tyto krásné a voňavé placičky dokáží upéci budoucí
kuchařky.
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Zásluhou bohaté praxe jsou absolventky oboru pečovatelka výborně připravené na svou profesi.

OPSÁNO Z TABULE
STÁLE VYLEPŠUJÍ ZÁZEMÍ
V posledních letech došlo
nákladem 50 milionů
korun k výrazné modernizaci OU Chroustovice.
Tyto investice z rozpočtu
Pardubického kraje i regionálního operačního programu se týkaly především
vybavení dílen odborného výcviku. Žáci tak mají
k dispozici moderní kovodílny i dílny zahradníků,
dobudovaly se nové šatny a pro chovatele, opraváře či
automechaniky se zakoupilo potřebné nejnovější vybavení. Tím však zdaleka plány na vylepšování zázemí
nekončí. V příštím roce je na programu modernizace
skleníků a v blízké budoucnosti zařízení pro gastro
obory – Domečku. V tomto případě zpracovaná projektová studie počítá s rozpočtem 18 milionů korun.

ZE SOUTĚŽÍ VOZÍ TROFEJE
Žáci všech oborů OU Chroustovice se v průběhu
školního roku účastní soutěží odborných dovedností a v měření
sil se svými vrstevníky si vedou
velice dobře. Budoucí truhláři
Jaroslav Myšák a Nikolas Bilaňuk
(na snímku) před nedávnem výborně reprezentovali na celostátní
soutěži Nechodím sem zbytečně
v Hostinném – dřevěná krabička
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

O které obory projevují žáci největší zájem?
V letošním roce nám nejvíce žáků nastoupilo do
oboru aranžérka, těsně následovali kuchaři a cukráři.
Pozadu nezůstávají ani technická řemesla – zámečník, opravář, autoopravář. Prvním rokem jsme začali
nabízet také obor řezník. K tomuto kroku nás vedlo
přímo bombardování okolních jatek zemědělských
družstev a jejich hlad po této profesi. Máme čtyři
přihlášky, což není mnoho, a proto je nutné, aby
nám také firmy přivedly svoje budoucí zaměstnance,
neboť nábor na burzách škol je pouze jednou z možností, jak zaplnit díry na trhu práce.
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„Můj táta je zámečník a odmalička mě
vedl ke svému řemeslu. Už umím svářet
a ještě se chci hodně naučit. Jako holka
jsem do svého ročníku zapadla skvěle,
máme pohodový kolektiv. Do budoucna bych ráda pomáhala nevlastnímu
tátovi, který dělá na střechách.“
Marie Slavíková, 16 let, 1. ročník oboru zámečník
„Ke zvířatům mě vedli babička s dědou,
měli jsme kozy a prasata. V Chroustovicích mě zaujalo, že tu jsou koně, ovce,
prasata a další zvířata. Mám ráda tvrdou
práci a jsou tu zemědělské stroje – to
prostě miluju. Už mám kurz na křovinořez a teď si dělám ve škole řidičák
na traktor. Jsou tu bezva kamarádi, v rámci oboru se
staráme o svěřená zvířata a máme skvělou partu. Je to
tak trochu, jako bychom měli svůj vlastní statek.“
Věra Netopilová, 17 let, 2. ročník oboru chovatel zvířat

ních oborů. Ty jsou koncipovány tak, že vytvářejí
vzájemně se podporující živý organismus. Zedníci
opravují budovy, opraváři mechanizaci, truhláři vyrábějí zařízení pro internát, gastro obory zajišťují provoz jídelny a zásobování školního bufetu, prodavači
prodej v něm, zahradníci se starají o park a produkci
zeleniny, která nám zpestřuje jídelníček, aranžérky
a dekoratérky svými výrobky zdobí naše prostory.

FOTOALBUM

Úspěšný útěk od sladkých indiánků
H

s příčkou je vynesla až na 2. místo. Na Gastroslavnostech M. D. Rettigové v Litomyšli v květnu 2017 zajistil
recept na „zámecké knedlíky s červeným zelím na
cibulce a jablku“ žákům 1. ročníku Elišce Pelikánové
a Patriku Plchovi 3. místo. Na soutěži Sladké opojení
v Kroměříži ohodnotila porota cukráře Kateřinu Vavřenovou a Michala Stránského stříbrným pásmem.

NA ZKUŠENOU MÍŘÍ DO CIZINY
Žáci OU Chroustovice
mají jedinečnou možnost sbírat zkušenosti
v zahraničí. Škola
totiž udržuje partnerské
vztahy s protějšky v německém Grafenwöhru,
polském Krakově, slovenském Prešově a v posledních letech se díky programu Erasmus+ slibně
rozvíjí spolupráce se školou ve švédském Romeby.
Tyto kontakty nejsou symbolické, ale neobyčejně
aktivní. Žáci jezdí na výměnné pobyty a absolvují
mezinárodní praxi. Do Krakova míří zástupci gastro
oborů, kteří se tam účastní mezinárodní cukrářské
a kuchařské soutěže, do Grafenwöhru zase jejich
kolegové ze stavebních oborů. Prešov vítá módní
dekoratérky a pečovatelky a Švédsko je zajímavým
partnerem pro sportovní aktivity a neformální
vzdělávání. Žáci ze všech čtyř zemí samozřejmě
recipročně navštěvují chroustovické učiliště.

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

NA INTERNÁTU NENÍ NUDA
Žáci, kteří v OU
Chroustovice využívají
v průběhu školního
roku zázemí zdejšího
internátu, jsou někdy
takřka na roztrhání.
Působí zde totiž hned
sedm kroužků nabízejících bohaté volnočasové
aktivity pro všechny ubytované v oblasti sportu,
kultury i rukodělných činností. Zájemci se mohou
zapojit do následujících kroužků: výtvarný; cyklistický/vycházkový; stolní tenis, posilovna; společenské hry; fotbal, florbal, basketbal, přehazovaná,
vybíjená; sportovně pohybový; šipky a stolní tenis.
Při venkovních činnostech je v případě špatného
počasí vždy připraven náhradní program. A ještě
jednu atraktivní aktivitu mohou chroustovičtí žáci
provozovat – jízdu na koni.

PŘÍNOSNÁ PRAXE VE FIRMÁCH
Pro žáky OU Chroustovice je výuka ve školních dílnách
základem, ale učiliště navíc spolupracuje s mnoha
zaměstnavateli, kde vykonávají odborný výcvik.
Škola spolupracuje trvale například s firmami: Kovo
S & Ř, Zemědělská družstva ZD Rosice, Jenišovice
a Moravany, dále Tesco Chrudim, TOM service Platěnice a nemocnice. Zde mají žáci ideální příležitost, jak
se dostat do reálných provozů. V rámci odborného
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

výcviku ve škole pracují
také na zakázkách
pro veřejnost a za tuto
produktivní činnost jim
jsou vypláceny odměny.
Doplňková činnost školy
přináší další možnosti, jak
mohou uplatnit nabyté dovednosti a přivydělat si. Brigádnicky se zapojují a pomáhají při organizaci svateb,
společenských akcí, koncertů a rautů.

NA SPORT JE INTEGRA

V prostorných sklenících pečují mladí zahradníci také
o tyto krásné květiny.

Milovníci sportu mají v OU Chroustovice jedinečnou
příležitost vyzkoušet si i jeho soutěžní podobu. Kromě obvyklých školních závodů a turnajů zde působí
SK Integra Chroustovice, který je sportovním klubem ČSMPS. Na učilišti má své zázemí a členy získává
z řad žáků. Škola se také účastní různých regionálních soutěží ve fotbalu, stolním tenisu, tenisu,
lyžování, přehazované, orientačním běhu a dalších
disciplínách. Jezdí na vrcholné mezinárodní akce
i zahraniční soustředění. Pořádá tři mistrovství republiky: v sálové kopané,
malé kopané a v závodě
horských kol. Mimochodem – v aktuální české
fotbalové reprezentaci je
dokonce osm bývalých či
současných žáků.

Také zedníci z Chroustovic musí ovládat moderní techniku.

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

