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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. Opravář zemědělských strojů je nejvšestran-
nější ze všech strojírenských oborů a absolventům 
umožňuje nesmírně široké možnosti pracovního 
uplatnění. 

2. Žáci mohou absolvovat během studia bez-
platně tři svářečské kurzy i tři skupiny řidičského 
oprávnění, které by dohromady stály téměř 70 000 
Kč. 

3. Zájemci získají za zvýhodněnou cenu řidičské 
oprávnění 
na motocy-
kl, osvěd-
čení pro 
obsluhu 
vysoko-
zdvižných 
vozíků 
a obsluhu 
motorové 
pily.

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

Tradiční pýchou SOU 
opravárenského Králíky jsou 
mladí svářeči. Tohle umění 
zde zvládají tak dobře, že 
pravidelně sbírají skvělá 
umístění na prestižní celo-
státní soutěži o Zlatý pohár 
Linde ve Frýdku-Místku. 
Nejčerstvějším důkazem je 
vynikající druhé místo, které 
při posledním uskutečněném 
ročníku obsadil Martin Malý. V konkurenci 155 sou-
peřů z 55 středních odborných škol z několika zemí 
našel v metodě 311 – svařování plamenem – pou-
ze jediného přemožitele. Letošní absolvent oboru 
opravář zemědělských strojů z Králík je však nejen 
mimořádně zručný, ale také skromný a spolehlivý 
pohodář. Navíc školu zvládl s velice dobrým prospě-
chem, a proto ještě zamířil na nástavbu. Za svou 
šikovnost, pracovitost, znalosti a výbornou repre-
zentaci opravárenského učiliště mu TECHNOhrátky 
udělují symbolický titul Hvězdy (ze) školy.

DÍVKA, KTEROU LÁKAJÍ TRAKTORY

VÍTE, ŽE...

• ...  na učební obory se lze přihlásit bez přijímacích 
zkoušek?

• ...  Pardubický kraj podporuje obor opravář země-
dělských strojů stipendiem až 600 Kč měsíčně? 

• ...  praktický výcvik absolvují žáci mj. ve fi r-
mách VZV Group Červená Voda, Vydrus Králíky, 
Živa Klášterec nad Orlicí, Klein Štíty, ZEAS Břez-
ná a Autoservis Bartoň Mlýnický Dvůr?

• ...  pro učiliště je charakteristická přátelská a ro-
dinná atmosféra i vstřícnost celého pedagogic-
kého sboru?

Její vrstevnice probírají módu, účesy nebo kos-
metiku. Vanesa Kotyzová si však za svůj svět 

zvolila svářečky, vrtačky, pilníky, kovárenskou 
výheň a traktory. Sedmnáctiletá dívka 
z Rybné nad Zdobnicí je na SOU opra-
várenském Králíky žákyní třetího 
ročníku oboru opravář zeměděl-
ských strojů. Neskrývá nadšení 
z této profese a je rozhodnuta se 
jí věnovat celý život.

Co vás vedlo k volbě tohoto, pro dívku 
hodně netypického, povolání?
Diví se mi hodně lidí a říkají, že by to ode mne 
nečekali. Že by mě spíše tipovali někam na obchodní 
akademii. Jsem však holka z vesnice, práce rukama 
se nebojím a jsem na ni zvyklá. 

Přesto to bylo odvážné rozhodnutí – jak na ně 
reagovali rodiče?
Podpořili mě. Hlavně táta byl s mým výběrem 
maximálně spokojený. Přiznám se, že jsem sama 
nečekala, že mě bude obor tak bavit.

Měla jste v dětství spíše klukovské zájmy?
Zkoušela jsem nejdříve vyrábět různé věci u táty 
v dílně a časem jsem se zapojila i do zemědělských 
prací. Zaujaly mě především traktory. Moc se těším, 
až s nimi jednou budu jezdit. Nejdříve mě však čeká 
´řidičák´ na motocykl.

Uvažovala jste i o jiném oboru než opravář 
zemědělských strojů?

Chtěla jsem jít na policejní školu ve Zlíně. 
Hlásila se tam však spousta uchazečů 
a skončila jsem těsně pod čarou, takže 

mě nepřijali. 

Proč jste si nakonec 
vybrala střední 
školu v Králíkách?
Měla jsem o ní 
dobré reference, 
protože snad 

všichni 
zemědělci 

z Rybné ji 
absolvovali. 

Lákala mě tam 
také možnost získat 
zdarma řidičské a svářečské 
průkazy. Na studium maturit-
ního oboru jsem určitě měla, ale 
ke konci základní školy jsem byla 
dost fl ákač. Znovu jsem se začala 
snažit právě až v Králíkách.

Kolem vás je výhradně 
chlapecký kolektiv – jak jste 
se sžila se spolužáky?
Nějakou dobu trvalo, než 
jsem si zvykla. Zpočátku jsem 
se i trochu bála na něco se 
jich zeptat, aby se mi nesmáli. 
Proto jsem se snažila všemu 
se co nejdříve naučit, abych 
byla lepší než oni. To mě hodně 
motivuje. Teď už je to v pohodě, 
kluci mě berou.

Co se vám ve škole líbí?
Všechno! Vyhovuje mi, že učebny, dílny, 

jídelna i internát jsou v jednom areálu 
a do města není daleko. Škola naprosto 
splnila moje očekávání. Ze všeho nejvíc 
mě baví ´hrabat´ se v autech a trakto-

rech a opravovat je. Poznávám přitom 
hodně zajímavých věcí, které jiné dívky 
vůbec nevnímají. 

Cítíte ze 
strany 

učitelů nějaké úlevy?
I kdyby mi nějakou úlevu 
nabídli, tak bych ji odmítla. 
Chci dělat úplně všechno 
stejně jako kluci.

Už máte představu, kam 
povedou vaše kroky po 
vyučení?
V plánu mám ještě studium 
nástavbového oboru pod-

nikání. Kousek od Rybné 
jsem si už vyhlédla 

statek, kde bych mohla 
jezdit s traktorem. 

A kdyby se mi 
podařilo získat me-

zinárodní zkoušku 
ze sváření, 

uvažovala bych 
třeba i o práci 

v Německu.

DOTAZNA
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„Poznávám 

hodně zajímavých 

věcí, které jiné dívky 

nevnímají.“
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Přehled učebních a studijních oborů na 
SOU opravárenském Králíky pro školní rok 

2021/2022, kdy sem nastoupí žáci současných 
devátých tříd, je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH 
STROJŮ
41-55-H/01
Žáci se naučí pracovat s technickou dokumenta-
cí, opravárenské činnosti, volit a používat pro ně 
vhodné materiály a technologické postupy výroby 
a oprav. Dále zvládnou zhotovovat jednoduché 
strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním 
obráběním, obnovovat a udržovat provozní spoleh-
livost strojů a zařízení včetně motorových vozidel 
(zejména traktorů). Naučí se diagnostikovat poruchy 
a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodněj-
ších technologických postupů oprav, provádět údrž-
bu a seřizování strojů a zařízení, dodržovat zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Žáci se naučí řídit motorová vozidla při bezplatné 
přípravě k získání řidičských oprávnění skupin B 
(osobní automobil), T (traktor) a C (nákladní auto-
mobil). 

V rámci výuky absolvují žáci zdarma přípra-
vu k získání osvědčení o základním kurzu 
ZK 111 1.1 (svařování elektrickým obloukem 
obalenou elektrodou) nebo ZK 135 1.1 (svařování 
elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2) 
a ZK 311 1.1 (svařování plamenem a řezání kyslí-
kem), případě mezinárodních certifi kátů svářeče.
Žáci mohou získat prospěchové stipendium až 600 
Kč měsíčně, případně stipendijní a materiální pod-
poru od partnerských fi rem. 
Škola dále nabízí žákům řadu kurzů za zvýhodněné 
ceny: řidičské oprávnění na motocykl (skupina AM, 
A1, A), obsluha vysokozdvižných vozíků, obsluha 
motorové řetězové pily.

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01
Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané 
a manuálně zručné žáky se vztahem k materiálům, 
zejména ke kovovým, a plastům. Žáci se naučí 
ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, 
zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu 
mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat 
jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, za-
řízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat 
je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat 
závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání 
pracovních činností vyskytujících se při kontrole 
strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů 
o jejich provozu apod.
V rámci výuky absolvují žáci zdarma přípravu 
k získání osvědčení o základním kurzu ZK 111 1.1 
(svařování elektrickým obloukem obalenou elektro-

dou) 
nebo
ZK 135 1.1 
(svařování elek-
trickým obloukem 
v ochranné atmosféře CO2) a ZK 311 1.1 (svařování 
plamenem a řezání kyslíkem), případě mezinárod-
ních certifi kátů svářeče.
Žáci mohou získat prospěchové stipendium až 600 
Kč měsíčně, případně stipendijní a materiální pod-
poru od partnerských fi rem. 
Škola dále nabízí našim žákům řadu kurzů za zvý-
hodněné ceny: řidičské oprávnění na motocykl (sku-
pina AM, A1, A), obsluha vysokozdvižných vozíků, 
obsluha motorové řetězové pily.

ČTYŘLETÝ 
MATURITNÍ OBOR

MECHANIZACE A SLUŽBY
41-45-M/01
Žáci se naučí vykonávat, organizovat a řídit pracovní 
činnosti související s provozem strojů a zařízení pou-
žívaných při pěstování zemědělských plodin a v cho-
vu hospodářských zvířat včetně jejich sestavování do 
mechanizovaných linek, zajišťovat provozní spoleh-
livost a efektivní využívání této techniky. Dále dokáží 
organizovat a provádět servisní a opravárenskou čin-
nost s využitím diagnostických metod a příslušného 
přístrojového vybavení, vykonávat, organizovat a ří-
dit činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, 
ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova ve 
vztahu k vhodnému využívání mechanizačních pro-

středků, 
vykonávat 
ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity souvi-
sející s mechanizační problematikou, dbát na zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Žáci se naučí řídit motorová vozidla při bezplatné 
přípravě k získání řidičských oprávnění skupin B 
(osobní automobil), T (traktor) a C (nákladní auto-
mobil). Mohou také získat stipendijní a materiální 
podporu od partnerských fi rem školy.

Přehled učebních a studijních oborů 2021/2022

CO SI VYBRAT 

4 LETÝ 

OBOR

3 LETÉ 

OBORY

ZAJÍMAVOST

JSI BLBEJ, NIKAM TĚ 
NEVEZMOU.
Jo, jo, tohle mi říkala máma, vždycky když jsem přinesl 
na základce ne zrovna ideální známku. Mně to šlo 
spíše jedním uchem tam a druhým ven, protože už 
jsem stejně myslel na to, co budeme s klukama dělat. 
Tak proč se zatěžovat nějakým učením, když na vesnici 
je vždycky co provádět.

No jo, ale pak přišel čas rozhodování, kam dál. Gympl? 
Škrtnuto, trochu soudnosti mám. Nakonec jsem se dal 

na učňák, protože nabízeli docela dost výhod, které by 
se snad v budoucnu mohly hodit. Řidičák, svářečák, 
umět opravovat auta – to byla docela lákadla. Už se 
totiž těším až budu moct řídit auto. A tady budu mít 
i traktor a náklaďák.

Tak jsem se tam přihlásil a doufal, že to bude tak, jak 
slibovali. Aby to nebylo „Když ptáčka lapají, pěkně mu 
zpívají“.

Nejsem sice tady dlouho, ale školu a dílny samozřejmě 
už znám a hlavně už jsem se bavil i se staršíma kluka-
ma a vypadá to, že fakt nekecali. Jen těch holek tady 
není mnoho, ale s tím si budu muset nějak poradit.

Dokonce už znám dost přezdívek učitelů a mistrů, 
některý jsou do cela dobrý a škoda, že je sem nemůžu 
napsat:-)

Takže zatím určitě převládá optimismus a dokonce si 
někdy říkám, že jsem měl docela kliku v tom, že „jsem 
blbej a nikam mě nevezmou“.

Vítězná práce Štěpána Škůrka 
ze soutěže TECHNOhrátek v roce 2017

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

Kam pro informace: Podrobné informace o stipendijních programech naleznete na www.klickevzdelani.cz.
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SOU opravárenské Králíky má dlouholetou 
tradici. Hlavním učebním oborem v něm je 

obor opravář zemědělských strojů, který se vyu-
čuje už od jeho vzniku. V posledních letech mění 
škola i celé její zázemí výrazně k lepšímu svou 
tvář. Rekonstrukce a modernizace se týká všech 
učebních, dílenských, stravovacích i ubytova-
cích prostor a přibývá také moderní vybavení 
a technika. Ředitelka Mgr. Petra Doubravová 
navíc připomíná, že po absolventech této školy 
je na pracovním trhu mimořádná poptávka. 

Jsme jednou z mála škol, která nabízí unikátní 
univerzální obor vzdělání, kterým je opravář 
zemědělských strojů. Název se může někomu zdát 
neatraktivní, ale ve skutečnosti nejde pouze o opra-
vy zemědělské techniky. Naši „prváci“ umí ručně 
zpracovat kovy, „druháci“ získají svářečská oprávnění 
a naučí se strojnímu obrábění, „třeťáci“ se mohou 
stát zdarma držiteli oprávnění k řízení vozidel tří 
skupin B, T, C a dokáží opravovat vedle zeměděl-
ské techniky také osobní a nákladní auta. 

Nemáte za sebou zázemí velkého města 
a jeho volnočasových lákadel – čím žáky 
motivujete ke studiu v Králíkách? 
To, že naše škola nemá zázemí velkého města, 
nemusí být nutně handicapem. Možná 
naopak, některé žáky láká klidnější a stá-
le se zlepšující prostředí uprostřed přírody. 
Nejsme obří učiliště s mnoha anonymními žáky. 
Všichni se tu znají, takže ke každému můžeme 
přistupovat mnohem 
osobněji a rychleji 
reagovat 
na 

jeho případné problémy. A pokud se jedná o volný 
čas, máme velký sportovní areál, vlastní tělocvič-
nu, takže žáci mohou provozovat nebo alespoň 
vyzkoušet mnoho her či sportů přímo ve škole. 
Město Králíky rovněž nabízí nemálo možností využití 
volného času. 

Jsou absolventi kvalitně připraveni na vstup do 
pracovního procesu? 
To je další předností naší školy. Spolupracujeme 
s fi rmami z okolí, ve kterých žáci absolvují část od-
borného výcviku. Tímto způsobem se připravují na 
uplatnění svých znalostí a dovedností v praxi, pozna-
jí chod v reálných fi rmách a mohou si zde ověřit, zda 
jsou schopni obstát ve skutečném pracovním životě. 

Jaké je uplatnění vašich absolventů? 
O šikovnosti našich žáků svědčí fakt, že jsou nábo-
rováni do fi rem ještě před ukončením studia. Řada 
zaměstnavatelů jim poskytuje během studia fi remní 

stipendia. Žáci, kteří chtějí ve studiu pokračo-
vat, si mohou u nás dodělat maturitu, čímž 

jejich cena na trhu práce opět vzroste. 
Absolventi seženou uplatnění jako opra-
váři, svářeči, řidiči, montéři, policisté, 
hasiči, záchranáři… Ve fi rmách je o ně 
velký zájem, takže si nemusí hledat 
zaměstnání, neboť pracovní nabídky 

jim přicházejí samy. 

Proč by si žáci měli 
vybrat právě vaši školu? 
Kromě výše uvedených 
důvodů bych zdůraznila 
možná ten nejdůležitější 

– uplatnění absol-
ventů v praxi. 
Podle vývoje 
na trhu práce 
mohu s jisto-
tou tvrdit, že 

naši, vysoce 
kvalifi kovaní 
absolventi, 

jsou – a i v bu-
doucnu 
budou – velice 
dobře fi nančně 
honorováni. 

INVESTICE MĚNÍ TVÁŘ
Modernizace areálu
SOU opravárenského 
Králíky začala v roce 
2015 a dosud si vyžádala 
částku téměř 50 milionů 
korun především z pro-
středků Pardubického 

kraje. Zásadní rekonstrukcí prošel domov mládeže, 
který získal zateplení, novou střechu, okna, podlahy, 
nábytek a sociální zařízení. Také učebny jsou vyba-
veny novým nábytkem, interaktivními tabulemi či 
dataprojektory a výrazného vylepšení se dočkala 
jídelna. V administrativní budově a dílnách byla 
provedena kompletní výměna elektroinstalace
a vybudována nová sociální zařízení. Zlepšilo se 
i vybavení dílen – k dispozici jsou autotrenažer, 
simulátor řízení zemědělské techniky, moderní 
diagnostické i svářecí přístroje. 

NAUČÍ SE ŘÍDIT I SVÁŘET
Velkou motivací pro všechny, 
kteří se přihlásí ke studiu na 
SOU opravárenském Králíky, je 
možnost získat zdarma v rámci 
výuky řidičská oprávnění na 
osobní automobil, traktor 
a nákladní automobil. V průbě-
hu školního roku žáci třetího 

ročníku postupně zvládají testy, techniku i samotné 
jízdy, které absolvují s osobním vozem Škoda Fabia 
(1,2), nákladním automobilem Iveco s plachtou 
a novým traktorem Steyr s přívěsem, který nahradil 
starší Zetor 7011. Žáci druhého ročníku usilují 
o svářečské průkazy ve svařování elektrickým ob-
loukem obalenou elektrodou, svařování elektrickým 
obloukem v ochranné atmosféře CO2 a svařování 
plamenem a řezání kyslíkem. Celková cena všech 
oprávnění a průkazů dosahuje 70 000 korun.

ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI
Žáci SOU opraváren-
ského Králíky si vedou 
úspěšně také v soutěžích 
odborných dovedností. 
Už tradičně se v této škole 
rodí vynikající svářeči. 
Stříbrný úspěch Martina 
Malého ve 23. ročníku soutěže o Zlatý pohár Linde
podrobně přibližujeme na titulní straně. Výborně si 
vedla v dlouhodobé soutěži TECHNOhrátek v roce 
2019 také trojice Tereza Břečková, David Brůna 
a Filip Halmich, která se svými klasickými kovo-
vými saněmi obsadila v kategorii strojírenských 
výrobků druhé místo. Velice dobrým reprezentantem 
školy byl také David Bartoníček, jenž v květnu 2019 
skončil v regionálním kole jízdy zručnosti s trakto-
rem v Novém Bydžově na čtvrté příčce.

O zdejší absolventy se fi rmy perou

PTÁME SE

„Řada

 zaměstnavatelů 

poskytuje žákům 

během studia fi remní 

stipendia.“
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„Odmala jezdím s traktorem 
a dalšími stroji. Hospodářství 
doma nemáme, ale zajišťu-
jeme služby pro zemědělce. 
Nejvíc mě baví vrtat se ve stro-
jích, zjišťovat, co a jak funguje, 
a vše potřebné si opravit. Po 
škole chci dál pracovat doma 
a jezdit s našimi stroji. Pokud 
mě to nepřestane bavit, tak 
nebudu nic měnit.“

Marcel Krobot, 18 let, 3. ročník

„Doma máme malé hospodář-
ství a od dětství tak jezdím na 
traktoru. Rád poznávám, jak 
co funguje, a společně s tátou 
to podle potřeby opravuji. Po 
škole bych rád jezdil s trakto-
rem někde v družstvu a poz-
ději třeba i s ´náklaďákem´. 
Jednou bych však chtěl převzít 
a rozšířit naši farmičku a pod-
nikat ve velkém – zaměstnávat 
několik lidí, ale přesto dál zůstat u volantu.“
Filip Beran, 17 let, 3. ročník 

„Na školu chodili i moji kama-
rádi a vychválili ji, tak jsem 
to zkusil také. Dnes bych už 
neměnil. Líbí se mi, že zde není 
jen vysedávání v lavici, ale 
naopak hodně praxe. A není to 
určitě nudná práce. Po škole 
chci jít pracovat k tátovi do 
autodílny, sbírat dva–tři roky 
další zkušenosti a pak vyrazit 
třeba někam do světa. Mým 

snem je být zkušený a uznávaný technik, a když tátu 
přestane bavit pracovat, převezmu po něm autodílnu.“
Tomáš Marinov, 17 let, 3. ročník

„V podstatě mě sem donutil 
nastoupit táta, ale není to 
špatné. Vyrůstal jsem odmalič-
ka v zemědělském prostředí. 
Jezdil jsem s traktorem a po-
máhal, kde bylo potřeba. Na 
škole je hodně praxe a máme 
možnost získat řidičské průka-
zy i svářečská oprávnění. Baví 
mě opravařina – na vesnici, 
kde bydlím, už zajišťuji různé 
opravy. Máme zde i zemědělské družstvo, kam po 
škole nastoupím. Chtěl bych být kombajnérem.“ 
Stanislav Semerák, 18 let, 3. ročník

MOTIVACI MĚLI OD DĚTSTVÍ

Proč jste si vybrali obor opravář 

zemědělských strojů?

ANKETA
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Tenhle mladík má nejen šikovné ruce, ale 
dřímá v něm také „básnické střevo“. Štěpán 

Škůrek totiž v roce 2017, kdy měl na SOU opra-
várenském Králíky za sebou teprve první školní 
půlrok, vyhrál v učňovské kategorii literární 
soutěž TECHNOhrátek nazvanou Kouzlo mého 
oboru. Kdo ví, třeba se mohl živit i psaním, ale 
učarovaly mu motory a automobily – zejména 
nákladní. 

„Jako kluk jsem žádný velký kutil nebyl. S kamarády 
jsme však vyráběli třeba domečky ze dřeva. Všechno 
při tom muselo být na míru, aby prkna seděla. Také 
u dědy jsem zkoušel opravovat různé věci. Technika 
mě však pořádně začala bavit, až když jsem 
později dostal ´babetu´ a mohl se v ní šťourat,“
vzpomíná osmnáctiletý mladík na své dětství.

Jeho táta řídí už léta kamion s cisternou, a tak právě 
po něm zdědil motoristické geny. V deváté třídě byl 
ostatně jeho první volbou obor mechanik 
opravář motorových vozidel na automo-
bilní škole v Ústí nad Orlicí, ale 
nakonec se rozhodl úplně jinak.

„V Ústí se mi všechno 
zdálo obrovské a já 
mám raději, když je 
škola menší, každý 
v ní zná každého 
a vládne tam rodin-
ná atmosféra. Proto 
jsem zvolil opra-
várenské učiliště 
v Králíkách. Zároveň 
mě tam přilákala 
možnost získat zdarma 
svářečské a řidičské 
průkazy. Sváření mě zde 
dokonce zaujalo natolik, 
že se mu chci věnovat 
v budoucnu i profesně,“ říká 
rodák z Pastvin.

Mimochodem – i při výběru střední školy 
v Králíkách mu pomohly TECHNOhrátky. Se zá-

kladní školou v Klášterci nad Orlicí zde navštívil jednu 
z akcí a oceňuje, že si v jejím průběhu vyzkoušel různé 
činnosti, prohlédl prostředí a poznal učitele. Poté si 
byl ještě vše potvrdit při dnu otevřených dveří.

„Ze ´základky´ sem společně se mnou nastoupili 
i dva moji spolužáci, znal jsem také pár kluků z Králík 
a navíc ve městě žije i moje babička, takže to pro 
mne až tak neznámé prostředí nebylo. Líbí se mi, že 
se na učilišti všichni vzájemně známe, pomáhá-
me si a kolektiv je super. To si však, bohužel, někdy 
nemyslí naši učitelé a pro naše ´kulišárny´ nemají 
většinou pochopení:-),“ přiznává s úsměvem.

Když se ohlíží za svou úspěšnou tříletou školní 
anabází, připomene, že v prvním ročníku je hlavním 
úkolem žáků zvládnout pilování. Ve druhém přibý-
vají další činnosti na strojích a ve třetím už převládá 
praxe. Odborný výcvik absolvoval ve fi rmách VZV 
Group Červená Voda a Vydrus Králíky. 

„Našel jsem si také brigádu v jednom zámečnictví 
v Žamberku, kde jsem svářel, nýtoval a dělal potřeb-

né práce. Hodně mě to bavilo. Do zaměst-
nání však ještě nepůjdu, chci si udělat 

nástavbu, abych měl maturitu. 
Pak bych už rád pracoval třeba 

jako svářeč. Konkrétní fi rmu 
nemám vybranou, ale mys-

lím, že uplatnění najdu 
v pohodě. A kdyby bylo 
potřeba, můžu třeba 

jezdit s nákladním 
autem. Po absolven-
tech tohoto oboru 
je velká poptávka 
na pracovním trhu. 
Kdo je šikovný, pra-
covitý a spolehlivý, 
o dobré místo se 

nemusí obávat,“ má 
jasno o své budouc-

nosti.

P. S.: Štěpánův vítězný 
příspěvek ze soutěže 

Kouzlo mého oboru si 
můžete přečíst na 

straně 4.

VZV GROUP STRATEGICKÝM PARTNEREM
Strategickým partnerem 
SOU opravárenského 
Králíky je společnost VZV 
Group Červená Voda, lídr 
českého trhu s manipu-
lační technikou. Škola s ní 
uzavřela smlouvu o dlou-
hodobé spolupráci, která kromě zapůjčení techniky 
či poskytování materiálu pro výuku umožňuje
vykonávat část odborného výcviku v této fi rmě. 
Žáci třetích ročníků se tak v moderních pracovištích 
fi rmy podílejí na opravách vysokozdvižných vozíků 
a získávají zkušenosti z reálného pracovního prostře-
dí. VZV Group jim poskytuje za produktivní práci 
fi nanční odměnu. Škola spolupracuje i s dalšími 
fi rmami jako Vydrus Králíky, Klein Automotive Štíty, 
Autoservis Bartoň Mlýnický Dvůr, ZEAS Březná, Živa 
Klášterec nad Orlicí či Klas Nekoř.

NOVINKY: TRAKTOR STEYR A TRENAŽER
Ve školním roce 2019/2020 
získalo SOU opraváren-
ské Králíky hned několik
moderních technických 
pomůcek. Pardubický kraj 
sem například pořídil za 

téměř 1,5 milionu korun nový traktor rakouské 
značky Steyr. Je speciálně vybavený pro provoz 

autoškoly, má dva pedály navíc pro učitele a je 
homologovaný pro tři osoby. S pomocí Místní akční 
skupiny Orlicko se podařilo zmodernizovat i starou 
a dosluhující svařovnu. Tu nyní zdobí kromě nové-
ho nábytku, IT vybavení a dalších potřebných pomů-
cek také trenažer pro virtuální svařování, dvanáct 
krásných svářeček a související vzduchotechnika. 
Není pochyb o tom, že tyto novinky významně zvýší 
kvalitu odborné výuky.

ZÁJEM POLSKÝCH ŽÁKŮ
Před několika lety zahájilo 
SOU opravárenské Králíky 
intenzivní přeshraniční 
spolupráci se školami ve 
městech Międzylesie 
a Domaszków v soused-
ním Polsku. Žáci odtud 
pravidelně jezdí do učiliště na exkurze, navíc bývají 
aktivními hosty i na akcích TECHNOhrátek a denně 
odtud dojíždí také jedna z učitelek. V roce 2017 do 
Králík nastoupili první dva polští žáci a právě letos 
jeden z nich – Milosz Pikulski – úspěšně absolvoval 
závěrečné zkoušky, ačkoliv přísná opatření proti 
šíření koronaviru a zákaz vycestování mu přípravu na 
ně nesmírně zkomplikovala. V současné době škola 
registruje dvanáct polských žáků ve druhém a dva 
nováčky v prvním ročníku. I těmto absolventům 
nabízejí práci fi rmy v blízkém okolí.

FOTOALBUM

Zručné ruce žáků pod vedením učitele odborného výcvi-
ku Bořivoje Chládka si už dokázaly poradit s generálními 
opravami mnoha „archivních“ traktorů či zemědělských 
strojů.

Opravárenské učiliště v Králíkách pravidelně nabízí 
možnost studia i žákům z polských škol v Miedzylesie 
a Domaszkowě.

Škola se tradičně prezentuje svým stánkem také při 
vánočních trzích v Králíkách.

Na tomto trenažeru musí žáci zvládnout základy řízení 
motorových vozidel.

Budoucí svářeči získali jedinečného pomocníka – trena-
žer pro virtuální svařování, který umí simulaci obalené 
elektrody, MIG/MAG, TIG (111, 135, 141). 

Budoucí svářeč s „básnickým střevem“

PŘÍBĚH

„Kdo je šikovný, 

pracovitý a spolehlivý, 

o dobré místo se 

nemusí obávat.“
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