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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. OU Chroustovice nabízí bohatý výběr sedm-
nácti učebních oborů z oblasti gastronomie, služeb, 
stavebnictví, strojírenství, zahradnictví a zeměděl-
ství.

2. V rámci hesla Netrapte se teorií, staňte se ře-
meslníky! 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 moderni-
zována 
nákladem 
50 milio-
nů korun, 
a to 
přede-
vším ve 
vybavení 
dílen od-
borného 
výcviku.

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

K lásce ke zvířatům ji doma 
v Kolíně vedli babička s dě-
dečkem. A když zjistila, že 
v OU Chroustovice chovají 
koně, ovce, prasata a další 
zvířata, měla o výběru školy 
jasno. Věra Netopilová, 
žákyně 3. ročníku oboru 
chovatel, se nebojí žádné 
výzvy. Nejprve absolvovala 
kurz pro práci s křovino-
řezem a krátce poté získala i řidičský průkaz na 
traktor! Tím však „klukovské“ aktivity sympatické 
osmnáctileté dívky nekončí. Na prázdninové brigádě 
pracovala měsíc na soustruhu, na němž řezala 
závity u šroubů. Zvládla to hravě, protože za sebou 
měla trénink na dědečkově starém německém stroji. 
Ve strojírenské dílně však prý neskončí – mnohem 
raději má totiž koně (na snímku je s Arielou) a její 
vysněnou profesí je práce ve vepříně. Za její školní 
výsledky i univerzální schopnosti jí TECHNOhrátky 
udělují symbolický titul Hvězdy (ze) školy.
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BÉDU TRÁVNÍČKA POSADILA NA VRCHOL

VÍTE, ŽE...

• ...  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 niž-
ším počtem žáků?

• ...  ve škole se nevyučují cizí jazyky, fyzika ani 
chemie?

• ...  žáci mohou 
získat zdarma 
řidičská opráv-
nění skupiny B 
či T, svářečské 
a lešenářské 
průkazy, opráv-
nění pro práci 
s motorovou 
pilou nebo křo-
vinořezem?

Na předloktí má vytetované dvě vlčí hlavy. 
„Vlk představuje sílu a tu dobrý cukrář 

rozhodně potřebuje!“ odpoví na zvídavý dotaz. 
Nejen z těchto slov je však patrné, že Kateřina 
Vavřenová, osmnáctiletá žákyně 3. ročníku obo-
ru cukrář na Odborném učilišti Chroustovice, 
svou profesi opravdu miluje.

Kdy jste se defi nitivně rozhodla pro svůj obor?
Dávno. I když v rodině žádnou takovou tradici 
nemáme, o tom, že budu dělat cukrařinu, sním už od 
mateřské školy. 

Co se vám na ní líbí?
Že je to krásná, voňavá a tvůrčí práce, která přináší 
uspokojení nejen mně, ale i zákazníkům. Každý 
zatouží občas si osladit život.

Jak jste se dostala do chroustovického učiliště?
Z naší základní školy jezdilo hodně dětí do Chrous-
tovic. Já tu sice nikdy předtím nebyla, 
ale všichni si to pochvalovali, 
a to rozhodlo. Nelituji, škola 
je skutečně dobrá. Není 
náročná a hodně času v ní 
připadá na praxe. Ty jsou 
přímo skvělé.

Co v ní nejvíc 
oceňujete?
Líbí se mi, jak se k nám 
chovají učitelé. Baví se 
s námi jako s dospělými a při 

praxích nám hodně pomáhají. Jejich zásluhou toho 
hodně zvládneme a naučíme se řemeslu. Všichni se 
tu navíc vzájemně známe, což je velká výhoda.

Už jste si výrobu dortů a cukrovinek vyzkoušela 
v nějakém provozu?
Na brigádě jsem zatím nikde nebyla. Dorty vyrábím 
hlavně ve škole, ale už jsem to několikrát zkoušela 
i doma. Dopadlo to docela dobře. Jinak samozřejmě 
peču cukroví, z čehož má největší radost maminka. Ji 
to totiž moc nebaví.

Co naopak vás z cukrařiny nejvíc baví?
Když pracujeme s hmotou a potahujeme dort nebo 
z ní děláme různé růžičky, kytičky a ozdobičky. 

Která z těch dortových ozdob byla 
nejzajímavější?
Moc se mi povedl dort plný zvířátek pro 
jednu holčičku. A také další pro paní 
učitelku, na kterém byli japonští 
koi kapři. 

A kterou ozdobu považujete za nejkurióznější?
Bédu Trávníčka z televizní reklamy. Náramně se nám 
povedl a byl si i hodně podobný. Kolem něj jsme 

ještě umístili různá zvířátka.

Jak jste se vůbec dostali 
k Bédovi Trávníčkovi?
Ve 2. ročníku jsem se zúčastnila 
soutěže Sladké opojení v Kro-
měříži. Se spolužákem Micha-
lem Stránským jsme vyráběli 
třípatrový dort. Byla tam dost 

silná konkurence, ale skončili 
jsme celkově čtvrtí a porota nás 

ohodnotila stříbrným pásmem. 
Právě na vrcholek dortu jsme 

usadili Bédu Trávníčka.

Máte už představu, 
kam zamíříte po 

vyučení?
Protože jsem ve škole 
velice spokojená, 
rozhodla jsem se 
přihlásit ještě na další 
obor – dekoratér. 

V čem cukrářce 
pomůže znalost 
dekoratérství?
V budoucnu chci péct 

a zdobit dorty. Právě 
zkušenosti z dekora-
térství mi pomohou při 

jejich výzdobě. Prostě aby 
byly co nejhezčí. 

DOTAZNA
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S P E C I Á L N Í  V Y D Á N Í  P R O  O D B O R N É  U Č I L I Š T Ě  C H R O U S T O V I C E

„Cukrařina je krásná, 

voňavá a tvůrčí práce 

– přináší uspokojení 

mně i zákazníkům.“

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 
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Přehled učebních a studijních oborů na OU 
Chroustovice pro školní rok 2019/2020, kdy 

sem nastoupí žáci dnešních 9. tříd, je následu-
jící:

DVOULETÝ UČEBNÍ 
OBOR

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

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY

ZÁMEČNÍK 23-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: ruční zpracování kovů, montá-
že, servisní práce, jednoduché opravy strojírenských 
výrobků, zámečnické práce ve stavebnictví, obsluha 
obráběcích strojů při technologických operacích, ob-
rábění 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 zpra-
cování technických materiálů, strojní obrábění kovů 
a tváření kovů za tepla a za studena, výroba jednodu-
chých součástí, lepení, pájení a hlavní metody reno-
vace součástí, demontáž a montáž strojů a zařízení, 
pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských 
zvířat. Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz T.

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, este-
tické 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 surovi-
nami, jejich výběr, opracování a využití při přípravě 

pokrmů, uplatňování zásad racionální výživy 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 hoto-
vých výrobků s ohledem na jejich jakost a trvanlivost, 
konzervace masa, obsluha jednoduchých strojů a zaří-
zení, 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 kuso-
vých 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 zdar-
ma získat řidičský průkaz B.

PRODAVAČ 66-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: odborná manipulace se zbo-
žím 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 urče-
nými 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 asis-
tenta, poskytování služeb osobám při péči o domác-
nost a děti, provádění úklidu v sociálních, ubytova-
cích 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 pra-
coviště vzhledem k hygienickým předpisům a BOZP. 
Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz B.

CHOVATEL ZVÍŘAT 41-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: krmení a ošetřování jednot-
livých 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 roz-
vojem venkova 
(agroturistika, 
péče o zeleň), 
doprava v ze-
mědělství, 
pěstování 
polních 
plodin, 
ovoce 
a zeleniny, 
základní 
zpracová-
ní půdy, 
předseťová 
příprava, 
hnojení, setí 

a sázení, ošetřování porostů během vegetace, skli-
zeň, posklizňová úprava a skladování. Žáci mohou 
zdarma získat řidičský průkaz T.

ARANŽÉR KVĚTIN 41-52-E/01
Žáci si osvojí činnosti: aranžování a tvorba sezónních 
a dárkových květinových aranžmá ze sušených kvě-
tin, tvorba svatebních a smutečních aranžmá, tvorba 
okrasných venkovních výsadeb, pěstování květin na 
venkovních i interiérových stanovištích, práce se za-
hradnickým nářadím a jeho údržba, příprava a zpra-
cování zeminy, množení květinové sadby, rychlení, 
výsadba a ošetřování rostlin, obsluha závlahových 
systémů, větrání a vytápění. Žáci mohou zdarma 
získat řidičský průkaz B.

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 výsa-
deb. Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz T.

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 T.

TRUHLÁŘ 33-56-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní operace ručního 
i strojního obrábění dřeva, výroba a montáž nábytkář-
ských výrobků a dílců, výroba stavebně truhlářských 
výrobků, uplatňování estetických principů při výrobě, 
obsluha strojů a zařízení používaných v truhlářské vý-
robě, 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, podla-
hových 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 operace 
ručního i strojního opracování dře-
vařských výrobků, zpracování dřevní 
hmoty v pilařských závodech, obsluha 
a údržba kmenové pásové pily, ostření 
nástrojů, výroba, třídění a sušení řeziva, 

ochrana dřeva impregnací, doprava a skla-
dování různých druhů materiálů, technologic-

ké a pracovní procesy jednoduchých dřevařských 
činností, dodržování technologické kázně a předpisů 

BOZP. Žáci mohou zdarma získat řidič-
ský průkaz T.

Přehled učebních oborů v ročníku 2019-2020

CO SI VYBRAT 

3 LETÉ 

OBORY

2 LETÝ 

OBOR
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MAJÍ ŠIKOVNÉ RUCE
To, že v OU Chroustovice 
vyrůstají kvalitní řemeslníci, 
dokazují výsledky žáků na 
mnoha soutěžích odbor-
ných dovedností. Šikovné 
ruce mají aranžérky kvě-

tin. Z Cvrčovické kopretiny přivezly na jaře 2018 
první místo „prvačky“ Pavlína Málková (na snímku) 
a Jaroslava Ptáčníková. Do Plzně na „Ne“tradiční 
karafi át vyrazily v dubnu čtyři účastnice – Iveta 
Rybenská z 3. ročníku a Karolína Peková z 2. roč-
níku braly stříbro, Lucie Křížová a Irena Janečková 
z 1. ročníku bronz. Těsně pod stupni vítězů skončili 
na soutěži Nechodím sem zbytečně v Hostinném 
truhláři Nikolas Bilaňuk a Václav Kazda. Na podzim 
vyrážejí truhláři a zedníci tradičně do Vysokého Mýta 
na Řemeslo/SKILL. 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY LÁKADLEM
Jedinečný bonus, který může OU Chroustovice 
nabídnout žákům, jsou řidičské průkazy na osobní 
automobil a traktor. Zdar-
ma je mohou získat zájemci 
ze všech oborů kromě 
zámečníků, kteří absolvují 
svářečský kurz, a truhlářů, 
jimž je určen kurz práce 
s motorovou pilou. Většina 

žáků si vybírá řidičský průkaz na osobní auto, 
mnozí však touží i po oprávnění na traktor, což se 
týká oborů dřevař, chovatel zvířat, opravář, zahradník 
a zedník. Přihlášku do kurzů však škola akceptuje 
pouze za splnění dvou podmínek – ve druhém 
pololetí 1. ročníku musí mít žák z odborného výcviku 
známku 1 nebo 2 a jeho chování nesmí být „oce-
něno“ ředitelskou důtku či vážnějším kázeňským 
opatřením. 

ČILÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Ačkoliv se OU Chrousto-
vice nachází v krásném 
prostředí barokního zámku, 
rozhodně nejsou tamní žáci 
zavření pouze v jeho areálu 
a dostanou se i do světa. 
Žáci gastronomických 
oborů pravidelně vyrážejí do polského Krakova za 
novými zkušenostmi, ale také na mezinárodní ku-
chařskou a cukrářskou soutěž (na snímku). Čilá spo-
lupráce panuje s východoslovenským Prešovem 
– tamní škola totiž vyučuje podobné obory, a tak se 
na zahraniční výjezd dostane prakticky každý, i díky 
fi nanční podpoře z Pardubického kraje. A cestuje se 
i opačným směrem, takže Chroustovičtí na oplátku 
hostí slovenskou výpravu. Nepravidelnou, ale 
cennou spolupráci představují kontakty se školami 
v německém Grafenwöhru a švédském Ronneby.

„Odmala mě bavila auta a doma se 
věnuji RC modelům. Táta byl auto-
klempíř a lakýrník a hodně o autech 
a motorkách mě naučil strejda. Díky 
nim jsem si tu práci mohl vyzkoušet 
ještě před nástupem do školy a věděl 
jsem, do čeho jdu. Po škole chci jít 

rovnou do práce. Už jsem rozhodnutý, že u svého 
oboru určitě zůstanu, protože mě moc baví. Doma 
pořád něco opravuji, hlavně svoji motorku, takže se 
aspoň nenudím.“ 
Daniel Galbavý, 17 let, 3. ročník oboru autoopravář

„Mám ráda zvířata a uvažovala jsem 
také o oboru chovatel koní v Kladru-
bech nad Labem. V Chroustovicích 
jsou fajn učitelé a vládne zde rodinná 
atmosféra. Hospodářství doma nemá-
me, bydlíme v Pardubicích v bytě, ale 
maminka ve mně pěstovala odmala 
vztah ke zvířatům. Jako malá holka jsem chovala pět 
křečků, několikrát mi utekli a nadělali trochu škody. Teď 
máme pudla. V budoucnu bych se chtěla věnovat své 
profesi v zemědělském družstvu.“
Iveta Chotěborská, 18 let, 3. ročník oboru chovatel

„V Chroustovicích jsem získal už tři 
výuční listy – truhláře, dřevaře a tesaře. 
Nakonec jsem si dodělal ještě zedníka. 
Teď už však půjdu pracovat. Všechny 
mé obory mě moc baví a ledacos jsem 
si už vyzkoušel při práci doma nebo 
u taťky ve fi rmě. Na školu jsem se 

původně dostal díky kamarádům a jsem za to strašně 
rád. Je tu tak dobrá parta a učitelé, že se odsud nechce 
pryč, skvěle se zde naučíme pracovat rukama, a přitom 
opravujeme i zámek!“
Petr Tomášek, 24 let, 3. ročník oboru zedník

„Přede mnou tu byla sestra a říkala, 
jak je zdejší škola fajn, tak jsem se sem 
vydala taky. Jsou tu skvělí mistři a je 
tu moc příjemné prostředí – hned 
bych školu doporučila dalším žákům. 
Vaření mě moc baví, ve školní jídelně 
si vyzkoušíme i vydávání obědů, takže 
nabereme zkušenosti. Od školy se dostanu i na soutěže, 
což mě moc baví. V Litomyšli jsme byli na Gastronomic-
kých slavnostech M. D. Rettigové a umístili jsme se na 
třetím místě!“ 
Eliška Pelikánová, 17 let, 3. ročník oboru kuchař

„Nejdřív jsem netušila, kam na školu, 
ale sestřenice šla sem a řekla mi, ať jdu 
s ní. Všechno se mi tu moc líbí. Je tu 
perfektní kolektiv, ať už je řeč o žácích 
nebo o učitelích, prostě výborná 
atmosféra. Moje maminka byla pro-
davačka a já vyrazila v jejích šlépějích 

a moc se mi to líbí. Už před školou jsem občas pomá-
hala mamince v obchodě, tak jsem věděla, co mě čeká. 
Teď si možná ještě dodělám obor pečovatelka.“
Barbora Bartošová, 18 let, 3. ročník oboru prodavač

POSLECHLI RODIČE I KAMARÁDY

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA
Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!

Motto, jímž oslovují v OU Chroustovice 
zájemce o studium, zní lákavě: „Netrapte 

se teorií, staňte se řemeslníky!“ Není to však 
návod, aby učebnice skončily na dně šuplíku, ale 
především výzva školákům, kterým se do hlavy 
právě lehce nesypou vzorce, poučky či gravitač-
ní zákony. Ředitel školy Ing. Bc. Jaroslav Bálek 
však upozorňuje, že takto „ušetřené hodiny“ 
nemíří na konto volného času žáků, ale na získá-
vání či zvyšování jejich odborné kvalifi kace.

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 kvalifi kací. 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 dí-
lenské prostory pro 
všech sedm-

náct učebních 
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. 

Jak pomohla kvalitě výuky výrazná modernizace 
zázemí školy?
Myslím, že podstatně. Do modernizace dílenských 
prostor přírodovědných a technických oborů 
zřizovatel investoval padesát milionů korun nejen 
prostřednictvím evropských dotací. Výuka ve školních 
dílnách je sice základem, spolupracujeme však i s více 
než třiceti externími fi rmami, kam jezdíme se žáky na 
odborný výcvik, nebo v nich zajišťujeme individuální 
praxi. Za všechny mohu jmenovat Zemědělská druž-
stva Rosice, Moravany, Jenišovice, KOVO Chroustovice, 
Nemocnice Chrudim a Tesco Chrudim. Praxi směřuje-
me také na produktivní práci. Prodej výrobků a služeb 
žáků pozitivně ovlivňuje hospodaření školy stejně jako 
doplňková činnost. Žáky zapojujeme brigádnicky do 
pořádání svateb na zámku, společenských akcí nebo 
činnosti pečovatelské služby a oni tak mají možnost 

vyzkoušet si získané dovednosti v reálných 
provozech – a také si vydělat peníze.

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 fi rem 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 pro-
cent pak u nás stu-
duje druhý obor, což 

je také dobrý způsob, 
jak se stát zajímavým 

pro trh práce.

PTÁME SE

OPSÁNO Z TABULE
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Odborné učiliště 
Chroustovice
Zámek 1
538 63 Chroustovice

Ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Bálek

VIZITKA ŠKOLY 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 469 674 447, 
+420 469 674 141
E-mail: 
uciliste@chroustovice.cz
Web: www.chroustovice.cz

„Obory jsou 

koncipovány tak, že 

vytvářejí vzájemně 

se podporující živý 

organismus.“
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Výběr správné střední školy, která zajistí dob-
ré uplatnění na pracovním trhu a současně 

bude také bavit, bývá u žáků základních škol 
většinou první vážné životní rozhodnutí. Tím 
větší radost pak mají, když zjistí, že si vybrali 
správně. Nejinak tomu je i v případě šestnáctile-
té Pavlíny Málkové, která v OU Chroustovice stu-
duje druhým rokem obor aranžér květin. Školu 
si nemůže vynachválit a na soutěžích dokazuje, 
jak jí jde práce skvěle od ruky.

Pavlínu na chroustovický zámek nasměrovaly zážitky 
z dětství. „Babička měla zahrádku a já jsem jí ráda 
pomáhala. Odmala jsem si tak hrála s květinami 
a přirostlo mi to k srdci. Také jsme si to pokaždé 
doma nazdobili, na Velikonoce, na Vánoce, i když teď 
na to už paradoxně nemám tolik času. Každo-
pádně jsem si v devítce vzpomněla, že mě 
vlastně vždy bavily květiny a že na zdejší 
škole vyučují obor aranžérka. Dala jsem si 
vše dohromady a řekla si, že to je vlastně 
obor přímo pro mě,“ popisuje usměvavá 
fl oristka.

V současnosti je ve druhém ročníku 
a už si je jistá, že rozhodla správně, 
neboť škola splnila její představy. 
Díky velkému množství zakázek, 
které sem míří, tráví většinu času 
prací a stále si tak může zkoušet 
nové věci a zlepšovat se. Sama 

při-

znává, že by ji hodně bavilo nazdobit svatbu, což se 
jí ostatně může snadno vyplnit, protože na zámku 
Chroustovice se jich každoročně několik uskuteční. 
Pochvaluje si mimo jiné, že může se školou jezdit 
také na soutěže a má možnost porovnat své umění 
s aranžérkami z celé republiky. A rozhodně se v kon-
kurenci neztratí! 

„Asi největší úspěch se nám zatím povedl na soutěži 
ve Cvrčovicích, kde jsme měly se spolužačkou za 
úkol vytvořit přízdobu na dárkovou krabici a kornout 
a také vyzdobit slavnostní stůl k narozeninám šesti-
letého dítěte. 

Připravovaly jsme se asi měsíc předem a já si zjiš-
ťovala, co se současným dětem líbí. Jako inspiraci 
jsem si vybrala trolly, a nakonec jsme vyhrály. Vůbec 
jsme tomu nemohly uvěřit, ptaly jsme se: ´Fakt jsme 
to my?´ Ve škole měli z úspěchu všichni ohromnou 
radost, moc nám to přáli a paní mistrová dokonce 

plakala,“ popisuje Pavlína.

Příští prázdniny si chce šikovná aranžérka najít 
brigádu v oboru a po škole vyrazit do práce. 
S jistotou může říct, že se bude nadále věnovat 

aranžování a květinám. Právě kladný vztah 
k přírodě ji kdysi na školu nasměroval, 
a i když v Chroustovicích zjistila, v čem 
všem spočívá péče o květiny, neměnila by 

– ba naopak!

„Jsem tady mnohem spokojenější, než jsem 
byla na základní škole. Se spolužačkami 
máme stejné záliby a skvěle si rozumíme, 
a vůbec se tu bavíme napříč obory tak nějak 
všichni a je tu přátelská atmosféra. Moc se mi 
líbí, že se zde starám ve vyučování o svou za-

hrádku a jsem tím pádem 
hodně venku. Někdy 

se zajdeme podívat 
i na chovatele, 

k domácím 
zvířatům nebo 
ke koním. Je to, 
jako bychom 
měli pravé 

hospodářství,“ 
líčí s úsměvem 

sympatická dívka.

STIPENDIA NA PŘILEPŠENOU
V OU Chroustovice 
se vyučuje sedmnáct 
učebních oborů a v sedmi 
z nich mohou žáci získat 
stipendia Pardubické-
ho kraje. Pokud učitelé 
hodnotí jejich prospěch 

po prvním pololetí 1. ročníku známkami 1 nebo 
2, nemají neomluvenou absenci a prezentují se 
dobrým chováním, částky odstupňované od 300 do 
600 Kč obdrží budoucí autoopraváři, cukráři, cho-
vatelé, opraváři, tesaři, zámečníci a zedníci. Další 
příležitostí, jak přispět peněžence, jsou odměny za 
produktivní práci pro veřejnost, ale i samotnou 
školu, které jsou vypláceny u všech oborů. Žáci od 
3. ročníku navíc  sbírají zkušenosti na externí praxi. 
Škola spolupracuje s třiceti menšími fi rmami, v nichž 
žáci tráví tři dny v týdnu.

ZÁBAVA NA KOLECH I BĚŽKÁCH
Sportovní aktivity žáky OU Chroustovice baví, a tak 
jim škola nabízí celou škálu činností, při nichž se mo-
hou patřičně rozpohybovat. V listopadu je v plánu 
adaptační kurz, při němž žáci vyrážejí pravidelně do 
Vranic v Toulcových maštalích nebo do Svratou-
chu. Kromě společných aktivit ve zděné společen-
ské místnosti a táboření v chatičkách na ně čeká 
i cykloturistika. Škola navíc zájemcům kola ochotně 

zapůjčí. V zimě se jezdí na 
sportovně-adaptační 
kurzy třeba do Pustých 
Žibřidovic v Jizerských 
horách a také na běžkař-
ský kurz do Horní Malé 
Úpy v Krkonoších. Žáci 
i učitelé se přitom vidí v poněkud jiných podmínkách 
a společné zážitky pomáhají utužovat skvělý školní 
kolektiv.

NA SPORT JE INTEGRA
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 sportov-
ním klubem ČSMPS. Na učilišti má své zázemí a členy 
získává z řad žáků. Mnozí z nich jsou také členy čes-
ké reprezentace v některých sportovních odvětvích. 
Jezdí na vrcholné mezinárodní akce i zahraniční sou-
středění. Škola se také účastní různých regionálních 
soutěží ve fotbalu, stolním tenisu, tenisu, lyžování, 

přehazované, orien-
tačním běhu i v dalších 
disciplínách. Pořádá tři 
mistrovství republiky – 
v sálové kopané, malé 
kopané a v závodě 
horských kol. 

FOTOALBUM

Žáci učiliště nechybějí ani při celostátní zemědělské 
přehlídce Naše pole v Nabočanech – třeba jako personál 
Kolaloka salonu.

OU Chroustovice bývá pravidelně pořadatelem 
mistrovství České republiky na horských kolech.

Při adventních trzích v Chroustovicích patří prodejní 
místo s výrobky žáků učiliště k nejnavštěvovanějším.

Jednou z příležitostí, jak prezentovat školu a její zázemí 
veřejnosti, jsou Zámecké vinné schody – informace 
a přihlášky jsou na www.zameckevinneschody.cz.

Svatba v nádherně rozkvetlém zámeckém parku 
poskytuje všem jejím účastníkům nezapomenutelný 
zážitek.

Pohoda v květinovém království

PŘÍBĚH

„Jsem tady mnohem 

spokojenější, než 

jsem byla na základní 

škole.“
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