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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. Obor opravář zemědělských strojů podporuje 
stipendiem Pardubický kraj.

2. V rámci výuky získají žáci zdarma řidičské 
průkazy na osobní a nákladní automobil i traktor 
a svářečská oprávnění na elektrický oblouk a auto-
gen v hodnotě téměř 70 000 korun.

3. Část odborné praxe absolvují žáci také ve 
smluvních podnicích na reálných pracovištích znač-
kových servisů a zemědělských podniků.

HVĚZDY (ZE) ŠKOLY

Je chvályhodné, 
že mnozí žáci SOU 
zemědělského 
Chvaletice kromě 
oprav motorů či práce 
s kovem propadli také 
jiným ušlechtilým 
koníčkům. Například pro žáka druhého ročníku 
Ondřeje Huňáčka nebo o rok staršího „třeťáka“ 
Tomáše Kolibíka se stalo vášní fotografování 
zemědělské techniky. Sérií krásných snímků, 
zachycujících nejmodernější stroje při sklizni obilí, 
kukuřice, sečení trávy a orbě, se oba pochlubili na 
školním Facebooku. A pokud si akční fotografi e 
prohlédli třeba někteří školáci z deváté třídy, kteří se 
rozhodují o studijním zaměření, mohlo to být pro ně 
ideální doporučení. Mezi osazenstvem chvaletického 
učiliště však bývají i výborní muzikanti. Důkazem je 
nedávný absolvent Martin Hrdina, jenž se s kapelou 
Buď fi t zúčastnil i festivalu Jesolo Music v Itálii. Všem 
těmto žákům TECHNOhrátky udělují za jejich talent 
a píli symbolické ocenění Hvězdy (ze) školy. 

MŮJ OBOR? DOKONALÁ ŽIVOTNÍ POJISTKA!

VÍTE, ŽE...

• ...  žáci mohou získat záuční list v oborech klem-
píř, kovář a soustružník a absolvovat také kurz 
řidiče vysokozdvižného vozíku nebo obsluhy 
sklízecí mlátičky Claas?

• ...  servisní práce žáků na osobních a nákladních 
automobilech či traktorech jsou součástí výuky 
a praktického výcviku?

• ...  absolventi se uplatňují nejen v zemědělství, ale 
i v autoservisech, v dopravě, průmyslu, staveb-
nictví, opravárenských službách či v živnosten-
ském podnikání? 

• ...  ve společném 
areálu se na-
cházejí budovy 
se školními 
učebnami a díl-
nami, jídelna, 
domov mládeže 
i sportoviště? 

Když se David Novák ze Starého Hradiště 
u Pardubic rozhodoval, kam zamíří po zá-

kladní škole, žádnou klikatou cestu si nezvolil. 
Naopak – vydal se ve stopách svého otce, který 
je absolventem SOU zemědělského Chvaletice. 
Dnes je přemýšlivý a cílevědomý mladík už 
žákem třetího ročníku oboru opravář zeměděl-
ských strojů. A navzdory svým osmnáctinám má 
jasné plány o další budoucnosti.

Měl jste už jako kluk vztah k technice?
Sám jsem se do ničeho moc nepouštěl, protože 
mi bylo jasné, že už by to pak nemusel nikdo 
zprovoznit. Odmalička jsem se však tátovi motal 
pod nohama, snažil se mu pomáhat a také se od něj 
leccos přiučit. 

Proč jste se nakonec rozhodl pro obor opravář 
zemědělských strojů?
Po škole chci nastoupit do armády. Obor opravář 
zemědělských strojů je však moje pojistka, kdyby to 
z nějakého důvodu nevyšlo. S ním mám práci jistou 
prakticky všude!

Klidně jste přece mohl být i strojním mechanikem 
nebo obráběčem kovů…
Hodně mě ovlivnilo, že do učiliště ve Chvaleticích 
chodil můj táta, takže jsem měl od něj potřebné 
reference. Chtěl jsem něco umět a zvládat práci 
rukama, abych si v životě dokázal poradit. Myslím, že 
obor opravář zemědělských strojů to bohatě splňuje. 
A když jsem viděl, jaké kurzy škola nabízí, neměl 
jsem pochybnosti.

Když chcete k armádě, proč jste se rovnou 
nepřihlásil na vojenskou školu?
Původně jsem uvažoval, že půjdu na vojenské gym-
názium do Moravské Třebové. V poslední chvíli jsem 
si to však rozmyslel.

Proč – zalekl jste se nároků na disciplínu 
a poslušnost?
Kdepak, s tím bych problém neměl. Uvědomil jsem 
si, že kdybych absolvoval „jen“ vojenskou školu a po 
letech třeba z armády odešel, tak bych toho asi 
moc neuměl a těžko bych hledal uplatnění. 
Snad jedině jako vyhazovač v baru… Zato 
jako všestranně zaměřený opravář zeměděl-
ské techniky se všemi řidičskými a svářeč-
skými průkazy budu nejen přínosem pro 
armádu, ale nemusím se v budouc-
nu bát o další práci.

Jak tedy odborné 
učiliště ve 
Chvaleticích splnilo 
vaše očekávání?
Líbí se mi, že učitelé 
i mistři jsou zde v po-
hodě a vždy dokáží 
ochotně vše vysvětlit. 
Když někdo něco 
neumí nebo tomu 
nerozumí, vezmou 
si ho stranou a po-
radí. Na druhou 
stranu, když je 
potřeba, jsou 
na nás i pěkně 
ostří.

Jaké výrobky už jste sám ve škole zvládl?
Vykoval jsem například zvonek, který nám už visí 
doma. Na motorárně jsme se spolužáky dávali do-
hromady valník a myslím, že se nám hodně povedl. 

Už jste si stihl udělal řidičská oprávnění 
a svářečské kurzy?
Chci určitě získat maximum, co je ve Chvaleticích 
možné. Mám za sebou kurz na obalenou elektrodu 

a čeká mě ještě plamen. Kromě těchto základ-
ních metod je možné se ještě přihlásit na CO2 

a TIG. Všechny řidičské průkazy se vynasna-
žím získat hned, jak to v rámci uvolnění 
epidemických opatření proti koronaviru 
bude možné.

Co se vám na vašem oboru 
nejvíc líbí?

Všechno! Mě totiž 
baví 

práce 
rukama. Navíc tento 

obor je univerzální, 
pestrý a člověk v něm 

zvládne spoustu 
činností. 

DOTAZNA
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„Tento obor 

je univerzální, pestrý 

a člověk v něm zvládne 

spoustu činností.“

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 
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Přehled učebních a studijních oborů na 
Středním odborném učilišti zemědělském 

Chvaletice pro školní rok 2021/2022, kdy sem 
nastoupí žáci současných devátých 
tříd, je následující:

UČEBNÍ OBOR 

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH 
STROJŮ
41-55-H/01
Během studia se žáci seznámí v teoretickém vy-
učování se základy strojnictví včetně technického 
kreslení, s konstrukcí motorových vozidel a země-
dělských strojů, jejich opravami a seřízením. Během 
odborného výcviku ve vlastních dílnách získají praxi 
v zámečnické dílně, kovárně, klempírně a soustruž-
ně. Dále se podílejí na opravách motorových vozidel, 
zemědělských a stavebních strojů ve specializova-
ných dílnách vybavených moderními diagnostický-
mi přístroji a absolvují výcvik ve svářečské škole. 

Součástí učebního plánu je i bezplatné získání 
řidičského oprávnění skupin B, T, C (osobní auto-
mobil, traktor, nákladní automobil) a bezplatné 
získání osvědčení pro svařování plamenem 
a elektrickým obloukem. Mimo povinnou výuku 
je možno absolvovat kurzy obsluhy speciálních 
zemědělských strojů či kurz svařování v CO2 
a svařování nerezu metodou TIG. 

Vybraní žáci, kteří budou v odborném výcviku 
vykazovat nadprůměrné výsledky, budou mít 
možnost po absolvování prvního a druhého ročníku 
složit zkoušku a získat tzv. záuční list v řemeslném 
oboru: kovář, klempíř a soustružník.

Dosažené vzdělání – střední vzdělání 
s výučním listem. 

MATURITNÍ 
OBOR

Mechanizace 
a služby 
41-45-M/01
Studium je určeno pro 
chlapce i dívky se zájmem 
o techniku. Absolvent se 
uplatní v mechanizovaných 
provozech při využívání 
zemědělské techniky a zabez-
pečování její provozní spo-
lehlivosti a oprav, v podnicích 
zabývajících se opravami techniky, 
diagnostickou a servisní činností. 
Dále může působit v oblasti prodeje 
zemědělské, dopravní a manipulační 
techniky, v samostatné podnikatelské 

činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších 
služeb pro zemědělství, stavebnictví, opravárenství 
a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, 
v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajiš-
ťujících provoz dopravní a manipulační techniky 
a mobilních strojů. 

Absolvent se uplatní zejména jako technik, vedoucí 
nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících 
další servisní služby, prodejce techniky a pracov-
ník v poradenských službách. Může pracovat jako 
farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se 
zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím 
a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě 
či renovacích, jako technik v dopravních fi rmách, 
v obchodně-technických útvarech podniků, ve státní 
a obecní správě apod.

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe 
v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy 
výstav a předvádění nové techniky.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidič-
ského oprávnění skupin B, T, C, svářečský kurz. Je 
možno získat další kvalifi kační oprávnění i pro 
ostatní techniku formou organizovaných kurzů.

Dosažené vzdělání 
– střední vzdělání 
s maturitou. 

Přehled učebních a studijních oborů 2021/2022

CO SI VYBRAT 

3 LETÝ 

OBOR

REKORDNÍ VIDEO Z ŽÁRU 

KOVÁŘSKÉ VÝHNĚ

Od října 2015 jsou nedílnou součástí každé-
ho zastavení TECHNOhrátek ve středních 

odborných školách krátké, dvou až tříminuto-
vé videoreportáže. 

Organizátoři jejich prostřednictvím zachycují 
atmosféru jednotlivých akcí i aktivity, které v prů-
běhu dne plnili žáci zúčastněných základních škol. 
Tyto reportáže jsou poté umístěny na facebooko-
vý profi l projektu, kde je pravidelně sledují nejen 
samotní aktéři, ale také jejich kamarádi, rodiče 
nebo žáci jiných škol.

Je to zdánlivá maličkost, ale vtipný a zajímavý 
obrazový příspěvek může být pro střední školu 
důležitým marketingovým nástrojem. Potenci-
álním zájemcům o studium některého z nabíze-
ných oborů umožní sice letmý, ale bezprostřední 
pohled do učeben a dílen nebo jim poodhalí 
alespoň část náplně některé z profesí. 

Na jaře 2017 zavítaly TECHNOhrátky do SOU 
zemědělského Chvaletice a z natočeného videa 
se stal naprostý divácký hit! Ten už totiž zazna-
menal na facebookovém profi lu projektu ke konci 
roku 2020 téměř dva a půl tisíce zhlédnutí.

Při tehdejší návštěvě chvaletického učiliště žáci 
i žákyně zúčastněných základních škol předvedli, 
že jim manuální zručnost opravdu není cizí a po 
návštěvě kovárny domů odjížděli s nádhernými 
kovovými růžemi, které si krok za krokem vlastno-
ručně vyrobili. 

Pojďte si s námi zavzpomínat! Video naleznete na 
tomto odkazu:

https://www.facebook.com/484574671614400/
videos/1442625779142613

Mimochodem – bylo by jistě zajímavé vědět, co 
dělají tehdejší aktéři TECHNOhrátek dnes…

ZAJÍMAVOST

4 LETÝ 

OBOR

Kam pro informace: Podrobné informace o stipendijních programech naleznete na www.klickevzdelani.cz.

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE
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SOUTĚŽE JIM SVĚDČÍ
Žáci SOUZ Chvaletice 
prokazují opakovaně svou 
šikovnost v soutěžích 
odborných dovednos-
tí – a především v těch, 
které vyhlašují organizátoři 

TECHNOhrátek. O velkém úspěchu Jakuba Šimaš-
ka, který vyhrál v září 2020 uměleckou kategorii sou-
těže Řemeslo doma (na snímku), píšeme na jiném 
místě této dvoustrany. Zabodoval i Jakub Kosprd, 
jehož vynesl domácí gril v řemeslné kategorii na třetí 
příčku. Naprázdno nevyšla ani dvojice Lukáš Minar-
čík, Ondřej Tomášek při soutěži TECHNOhrátek Co 
dokáže škola za rok 2019 – za své dílo Robot při 
práci brali bronz ve strojírenské kategorii. V regionál-
ním kole Jízdy zručnosti v Hlušicích skončil David 
Kratochvíl dvakrát pátý s traktory Zetor i Fendt 
a postoupil do národního fi nále.

NEMAJÍ ČAS NA NUDU
Chvaletice se nemohou velikostí rovnat Pardubicím, 
Chrudimi nebo Ústí nad Orlicí. Na otázku, zda se zde 
tak trochu žáci nenudí, 
poskytne pádnou odpověď 
kalendář učiliště nabitý
spoustou nejrůznějších 
aktivit. Samozřejmostí jsou 
exkurze do významných 

fi rem jako Ljunghall a Cerea nebo návštěvy prestiž-
ních expozic Polní dny Kvernelandu a Techagro. Ve 
spolupráci s organizací Postbellum – Paměť národa 
se konají workshopy připomínající významné 
etapy české historie. Bohatá je i kulturní nabídka
se zájezdy na představení Východočeského divadla 
v Pardubicích nebo výstavy. Pravidelně se pořádají 
besedy a přednášky na aktuální témata a velký zá-
jem je o edukativní zájezdy do Krakova a Osvětimi 
či předvánoční Wroclawi.

PRŮKAZY VELKOU MOTIVACÍ
Velkým lákadlem pro žáky 
SOUZ Chvaletice je nepochyb-
ně možnost získat zdarma 
v rámci výuky hned tři řidič-
ská oprávnění – na osobní 
i nákladní automobil a trak-
tor. Výuka probíhá ve vlastní 
trenažérové učebně a na autocvičišti. Vozový park 
před nedávnem rozšířil také zbrusu nový vůz Kia Rio
a moderní traktor Zetor Proxima 80 HS, jako dar 
Pardubického kraje. Dalším skvělým benefi tem jsou 
svářečské průkazy. Každý žák při výuce absolvuje 
bezplatný kurz svařování plamenem a elektric-
kým obloukem. V případě zájmu se může pouze 
za náklady přihlásit i do rozšiřovacího kurzu pro 
svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou 
(MAG) i netavící se elektrodou (TIG).

„Máme doma různou zeměděl-
skou techniku a už odmala se o ni 
zajímám. Na nástup do Chvaletic 
jsem se těšil a přiznám se, že škola 
splnila mé očekávání. Nejvíc mě 
baví vše kolem zemědělství. Po vy-
učení půjdu pracovat a sbírat další 
zkušenosti. Až si vydělám nějaké 

peníze, pustím se s tátou do vlastního podnikání – chci 
mít kvalitní biofarmu, být svým pánem a jít dalším 
lidem příkladem.“
Ondřej Huňáček, 16 let, 2. ročník

„Do školy už chodila řada mých 
kamarádů. Moje rodina hospodaří 
asi na 150 hektarech a také se 
odmala zajímám o mechanizaci. 
Škola mě baví, hlavně zemědělské 
stroje a zařízení – a rozhodně bych 
neměnil. Po vyučení budu praco-
vat doma s bratrem a časem bych 
se rád věnoval lesnictví. I když práce v lese je hodně 
těžká, rád bych se tím v budoucnu živil. A mým velkým 
snem je účastnit se i populárních dřevorubeckých 
závodů Stihl Timbersports.“ 
Milan Kubelka, 16 let, 2. ročník

„Jsem přímo z Chvaletic a známí 
mi říkali, že s tímto oborem budu 
mít velkou možnost uplatnění. 
Ve výběru mě utvrdily i TECHNO-
hrátky, které jsem tady se svou 
´základkou´ dvakrát absolvoval. 
Baví mě rozmanitost práce a sva-
řování. Až školu dokončím, chci 

jít rovnou pracovat, vydělat si nějaké peníze a složit 
řidičské zkoušky na nákladní auto. Jednou bych chtěl 
být autojeřábníkem.“ 
Daniel Laňar, 18 let, 3. ročník

„Strýc má polnosti, kde jsem 
odmalička i s dědou pracoval. 
Bylo tak jasné, kam po ´základce´ 
půjdu. Nejvíc mě baví jakákoliv 
manuální práce, navíc ve škole 
mohu výhodně získat řidičské 
a svářečské průkazy. Po vyučení 
budu jezdit s traktorem a jednou 
bych si chtěl s kamarádem otevřít vlastní auto-
opravnu.“
Tomáš Kolibík, 18 let, 3. ročník

RŮZNORODOST PRACOVNÍHO 

UPLATNĚNÍ

Proč jste si vybrali obor opravář 

zemědělských strojů?

ANKETA

Adresa:
Střední odborné učiliště 
zemědělské Chvaletice
Žižkova 139
533 12 Chvaletice

Tel.: +420 466 985 597
E-mail:
skola@souzchvaletice.cz
Web: 
www.souzchvaletice.cz

Facebook: www.facebook.com/souzchvaletice

Ředitel: Mgr. Naděžda Kovářová

Škola, v níž se rodí „mistři devatera řemesel“

PTÁME SE

OPSÁNO Z TABULE

Opraváři zemědělských strojů jsou pro svou 
univerzalitu nazýváni „mistry devatera 

řemesel“. Rozhodně to není nadsázka, neboť 
tento obor je mezi všemi strojírenskými právem 
označován za nejvšestrannější. Ředitelka SOU 
zemědělského Chvaletice Mgr. Naděžda Kovářo-
vá potvrdí, že zájem fi rem o tyto absolventy je 
tak velký, že jsou rozebraní ještě před dokonče-
ním školy.

Jak byste charakterizovala vaši školu?
Motto školy zní: Učíme pro život. Vzděláváme 
a vychováváme široce zaměřené odborníky. 
Absolventi se orientují na trhu práce a nachá-
zejí uplatnění ve fi rmách, u živnostníků nebo 
jako soukromí podnikatelé. Někteří pokračují 
ve studiu a získávají maturitní zkoušku nebo 
vysokoškolský diplom. Chceme, aby od nás 
odcházeli profesně zdatní a společensky od-
povědní lidé. Dbáme na zdravé školní klima, 
poskytujeme žákům příjemné prostředí, 
komplexní soubor služeb a individuální 
přístup. 

Jsou absolventi 
kvalitně připraveni 
na vstup do 
pracovního procesu? 
Jsme škola s dlouhou 
tradicí, která do života i do 
praxe vyslala nepřebernou 
řadu absolventů. Opravář 
zemědělských strojů je naším tra-
dičním, technicky zaměřeným oborem, 
který vyniká širokou náplní a připravuje 
na „devatero řemesel“. Obor mechanizace 
a služby osloví žáky se zájmem získat 
maturitní zkoušku. Tento obor je vhodný 
i pro budoucí soukromé podnikání 
nebo studium na vysoké škole. Přípravu 
v obou oborech doplňujeme mnoha 
exkurzemi a odbornou praxí v reálných 
fi rmách a podnicích. V rámci teoretic-
ké výuky se kromě odborné přípravy 
zaměřujeme na fi nanční a digitální 
gramotnost.

Jaké je uplatnění vašich absolventů v praxi?
Krátce řečeno – velmi široké. Žáci učebního oboru 
získávají záuční listy v oborech klempíř, kovář 
a soustružník. Dále se uplatňují v profesích opraváře 
strojů i automobilů, ale také řidiče, svářeče, a to jak 
v zemědělském provozu, tak i – navzdory názvu 
učebního oboru – v autodílnách, dílnách strojního či 
stavebního zaměření, v dopravě a skladovém hospo-
dářství, ve službách. Žáci maturitního oboru jsou při-
praveni na pozici technika provozu a služeb v oblasti 
zemědělství, opravárenství, stavebního a strojního 
průmyslu, v dopravě a na soukromé podnikání nebo 
studium na vysoké škole.

Proč by si měli žáci vybrat právě vaši 
školu?
Naší nespornou výhodou je vlastní, 
plně vybavený areál, který zahrnuje 
školu, dílny odborného výcviku, 
školní jídelnu, domov mládeže 
a sportoviště. Jsme školou rodin-

ného typu, ve které se všichni 
vzájemně známe a setkáváme. 
Tím se nám daří eliminovat 

anonymitu a budovat 
otevřené školní klima 
pro žáky i jejich rodiče. 
Nejrůznější projekty, 
workshopy, sportovní 
soutěže, volnočaso-
vé činnosti a výlety 
přinášejí žákům i jejich 
učitelům zážitky, na 
které se nezapomí-
ná. Obor opravář 
zemědělských strojů 

je zařazen do stipendij-
ního programu Pardubic-
kého kraje, což představuje 

fi nanční bonus pro žáky. 
Ti se současně podílejí 

na produktivní práci, 
za niž jsou rovněž 
fi nančně odměňová-
ni. Vzhledem k tomu, 
že Chvaletice jsou na 
hlavní železniční trati, 

jsme současně dobře 
dopravně dostupní.

„Jsme školou 

rodinného typu, ve 

které se všichni 

vzájemně známe.“

VIZITKA ŠKOLY 
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Jakub Šimašek, žák druhého ročníku obo-
ru opravář zemědělských strojů na SOU 

zemědělském Chvaletice, prokázal svůj velký 
talent i při koronavirovém uzavření škol na jaře 
2020. Sedmnáctiletý rodák ze Sovenice se totiž 
zapojil do prestižní kreativní soutěže projektu 
TECHNOhrátky nazvané Řemeslo doma a od-
borná porota ho vyhlásila zaslouženě vítězem 
„umělecké“ kategorie! 

„Do soutěže jsem přihlásil vykovanou sekyru 
s atypickou rukojetí, kterou tvořil řetěz, a také sadu 
vyřezávaných dřevěných nožů. Vyřezávat dřevo 
mě naučil děda. Pracovat s kovem jsem však 
začal až ve škole, kde máme kovárnu. Nikdy 
jsem nic nevyhrál, a tak mě vítězství hodně 
překvapilo a zároveň zaskočilo. Byl jsem tak 
nervózní, že jsem se ani nedokázal pořádně 
najíst při následném rautu,“ přiznává skromný 
mladík.

Rodiče doma žádné velké hospodářství nemají, 
chovají jen slepice a králíky. Jemu však 
už jako malému chlapci učarovala 
moderní zemědělská technika a ze-
jména traktory. A prý už v té době, 
kdy kluci každý týden mění své 
sny o tom, že se stanou vojáky, 
sportovci, piloty nebo policisty, 
věděl, že půjde na obor, který 
má blízko k zemědělství.

„Nejvíc jsem se přiučil od dědy, 
který je velice šikovný. Dodnes 
spolu pořád něco kutíme a vy-
rábíme a také mu pomáhám na 
zahradě. V deváté třídě jsem si 
vybral opraváře zemědělských 
strojů. Nechtěl jsem dělat pouze 
jedno, dílčí řemeslo, nadchla mě 
právě komplexnost tohoto oboru,“ 
popisuje důvod své životní volby.

Sovenice leží ve Středočeském kraji na 
Nymbursku a do Chvaletic je to odtud 
přesně 56 kilometrů. Ačkoliv některé 

střední školy v okolí se nacházejí blíže jeho bydlišti, 
vybral si právě chvaletické učiliště.

„Byl jsem si prohlédnout školu ve Chvaleticích 
a hned napoprvé mi padla do oka. Navštívil jsem 
pak ještě učiliště v Hubálově, ale tam mě prostředí 
tolik nezaujalo. Ve Chvaleticích mi připadlo zázemí, 
dílny i technika modernější. To se potvrdilo i po mém 
nástupu. Technické zázemí je zde opravdu kvalit-
ní a pořád přibývají další nové stroje a zařízení.
V roce 2019 nám třeba Pardubický kraj zakoupil su-
permoderní traktor Zetor. Učitelé, ať už jde o teorii, 
nebo praktický výcvik, jsou fajn. Jsme menší škola, 
všichni se zde známe, a tak i atmosféra je zde taková 

rodinná,“ pochvaluje si současné působiště.

Chystá se využít všechny benefi ty, které 
učiliště ve Chvaleticích nabízí. Řidičské 
i svářečské průkazy, kurz řidiče vysoko-

zdvižného vozíku i záuční listy. Přes 
týden je ubytovaný v domově mládeže, 
kde se mu líbí spousta nejrůznějších 

sportovních, kulturních i zábavných 
aktivit.

„Jako opraváři musíme 
dokonale znát stroje, aby-
chom je dokázali ovládat 
i opravovat. Motory, 
mechaniku, podvozky, 

pneumatiky… Je to 
krásná a vše-

stranná práce 
rukama. Mys-
lím, že o své 

uplatnění po 
škole nemusím mít 

obavu. Už mám za sebou 
i brigádu v ZZN Polabí 

se sídlem v Křinci. 
O žních jsem tam 

pracoval na váze, 
kde se vážilo obilí. 
To mě bavilo, a až 
dokončím školu, 
tak by mě lákalo 

tam nastoupit,“ 
přemýšlí o budou-

cím povolání.

SERVISNÍ DNY PRO VEŘEJNOST
SOUZ Chvaletice je už 
dvaadvacet let pořadatelem 
servisních dnů, které se těší 
velké pozornosti veřejnosti 
z města i okolí. V jejich prů-
běhu spojí zájemci příjemné 
s užitečným. V rámci dne 
otevřených dveří je čeká prohlídka kompletního 
areálu školy i bohatá nabídka motoristických slu-
žeb. Veškeré servisní práce přitom zajišťují samotní 
žáci pod dohledem učitelů odborného výcviku. Na 
několika stanovištích umyjí zdarma vozidlo, zkon-
trolují stav provozních kapalin, tlak v pneumatikách, 
dobíjecí soustavu, podvozek, tlumiče nebo seřídí 
světla. Návštěvníci si mohou zakoupit vhodnou 
autokosmetiku a prohlédnout výrobky žáků 
z kovářské dílny. Ohlasy na tuto akci jsou pokaždé 
velice pozitivní. 

DRUŽBA S KLADRUBSKÝMI DĚVČATY
Začalo to společnými 
cestami na lyžařské kurzy 
a zahraničními zájezdy, 
brzy z toho však vzešly 
intenzivní kontakty. 
SOUZ Chvaletice navázalo 
zajímavou spolupráci 

s nedalekou Střední školou chovu koní a jezdec-

tví v Kladrubech. Její osazenstvo tvoří především 
dívky, což je pro mladíky příležitost, jak se před nimi 
vytáhnout. V roce 2019 pro ně uspořádali turnaj ve 
vybíjené a přehazované a při hudebním večeru 
v domově mládeže připravili vlastními silami 
i občerstvení. Kladrubská děvčata se odměnila po-
zváním na překážkový závod Kladruby Race, v němž 
se účastníci brodili bahnem a hlubokou vodou. Uza-
vření škol a další omezení kvůli koronaviru kontakty 
v roce 2020 přibrzdily, ale není pochyb o tom, že tato 
družba bude dál pokračovat.

VE ZNAMENÍ SPORTU
Jestli něco žáky SOUZ Chvaletice baví, je to určitě 
sport. Značnou oblibu si získaly především fl orbal, 
fotbal, hokejbal a volejbal, najdou se však i tací, 
kteří v barvách školy závodí v přespolním běhu
nebo si chodí zatrénovat do posilovny v domově 
mládeže. Mimochodem – na pobyt v ní se vypisují 
provozní hodiny a dokonce i pořadníky. Velké oblibě 
se těší také lyžařský a snowboardový kurz, který 
se koná v Janských Lázních. Populární je i turistika, 
a tak kdykoliv je to mož-
né, vyráží žáci a učitelé 
z učiliště na pěší toulky 
po okolí. Během svých 
výletů tak už žáci poznali 
například Zálabí nebo 
hřebčín v Kladrubech.

FOTOALBUM

Při každoročních servisních dnech pro veřejnost je v plné 
permanenci také školní mycí linka.

O tuto pohodičku v přírodě se postarali žáci, kteří bydlí 
v domově mládeže – na konci školního roku pozvali 
spolužáky i učitele na grilovačku.

Na lyžařský a snowboardový kurz se jezdí na krkonošské 
sjezdovky do Janských Lázní.

Když v domově mládeže vznikla kuchyňka, vzápětí zde 
začal působit i kroužek vaření – kluci si už dnes troufnou 
na pečení perníčků, langošů i velikonočních beránků! 
Jejich nejlepší recepty shrnuje nedávno vydaná kuchařka 
SOUZnění chutí.

Zájezdy do předvánočního polského města Wroclawi 
společně s kladrubskými děvčaty se těší pokaždé velkému 
zájmu žáků.

Podlehl kouzlu zemědělské techniky

PŘÍBĚH

„Nechtěl jsem 

dělat jedno řemeslo 

– nadchla mě 

komplexnost oboru.“

Střední  odborné uči l iště  zemědělské Chvaletice  w w w.souzchvaletice.cz,  w w w.k lickevzdelani .cz/technohratky


