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Přehled studijních a učebních oborů 2020/2021
P

řehled studijních a učebních oborů na Středním odborném učilišti Svitavy pro školní rok
2020/2021, kdy sem nastoupí dnešní žáci 8. tříd
základních škol, je následující:

ČTYŘLETÉ
STUDIJNÍ OBORY
S MATURITOU

a soustruzích. Osvojí si prohloubené vědomosti
a praktické návyky v profesi soustružník, frézař a obsluha číslicově řízených strojů. Získávají potřebné
znalosti o materiálech, nástrojích, ve čtení výkresů
a o způsobech měření a kontroly jakosti výrobků.
V průběhu studia získávají absolventi základní
vědomosti a znalosti práce na počítačích, programování a ovládání číslicově řízených obráběcích strojů.
Tento obor je podporován stipendiem Pardubického kraje.

4 LEOTRÉY
OB

MECHANIK – SEŘIZOVAČ
23-45-L/001
Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Absolventi mají
praktické znalosti v třískovém obrábění kovových
i nekovových materiálů, seřizování, zkoušení
a údržby konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a linek včetně základů automatizace
(elektrotechnika, pneumatika a hydraulika). Umí seřizovat příslušné nástroje, používat délková měřidla
a přístroje a vyhodnotit jakosti a kvality výroby.
Jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. Orientují se v navrhování
technologických postupů pro výrobu strojních
součásti, zhotovují programy – tyto programy umí
odladit a zahájit výrobu dílců. Mají potřebné znalosti
z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů
v programu SolidWorks včetně strojního programování v prostředí Surfcamu.

MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ
23-44-L/01
Obor je vhodný pro kreativní chlapce i dívky.
Žáci se naučí seřizovat, obsluhovat a kontrolovat
pracovní prostředky a zařízení, používat běžné
a mechanizované nástroje, osvojí si základy strojního obrábění (soustružení, frézování a vrtání. Získají
znalosti a praktické dovednosti při výrobě, montážích a opravách složitějších strojů a zařízení a také
v navrhování technologických postupů pro výrobu
jednoduchých součástí a stanovení optimálních
montážních postupů. Osvojí si práci s výpočetní
technikou a s aplikačními programy, zejména v oblasti technologické dokumentace, např. při kreslení
technických výkresů (CAD) a tvorbě CNC programů
(CAM). Tento obor je podporován stipendiem
Pardubického kraje.

TŘÍLETÉ UČEBNÍ
OBORY S VÝUČNÍM
LISTEM
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INSTALATÉR
36-52-H/01
Obor je vhodný především pro chlapce. Absolventi
získají vědomosti a dovednosti pro sestavování,
montáž a provádění zkoušek plynových rozvodů
a zařízení, vodovodních a odpadních potrubí. Provádějí montáž potrubí a instalace zařízení otopných
soustav včetně provádění zkoušek. Zajišťují údržbu
a opravy plynových zařízení, vodovodních a odpadních potrubí a otopných soustav. Sestavují a montují
armatury zdravotně-technických zařízení, spojují
částí potrubí nerozebíratelnými spoji – svařování
plamenem, pájení a lisování.
NÁSTROJAŘ
23-52-H/01
Obor je vhodný pro manuálně zručné chlapce
a dívky. Absolventi získají znalosti, vědomosti
a praktické dovednosti ve výrobě tvářecích
a řezných nástrojů, upínacích a montážních
přípravků. Naučí se zpracovávat kovové
i nekovové materiály, způsoby ručního
opracování a strojního obrábění na soustruzích, frézkách, vrtačkách, bruskách,
obrážečkách. Ovládnou ruční a strojní
ostření nástrojů, měření a kontrolu
strojních součástí. Získají také potřebné
znalosti o materiálech, čtení výkresů
a výrobní dokumentace. Osvojí si práci na počítači, programování a obsluhu číslicově řízených obráběcích
strojů. Tento obor je podporován
stipendiem Pardubického kraje.

STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK
23-51-H/01
Obor je vhodný pro chlapce a dívky. Získané znalosti a dovednosti jim umožní samostatné pracovní
činnosti při
opravách, montážích
a seřizování
strojů a zařízení.
Osvojí
si dovednosti při
ručním zpracování
kovů, základech
strojního obrábění,
soustružení, vrtání
a frézování, svařování
elektrickým obloukem,
montáži potrubí a výrobě
jednoduchých ocelových konstrukcí.
Dále se naučí číst technické výkresy,
měřit a kontrolovat funkci a přesnost
výrobků. Absolventi mohou získat
svářečský průkaz pro svařování
elektrickým obloukem a řezání
kyslíkem. Tento obor je podporován stipendiem
Pardubického
kraje.

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01
Obor je vhodný pro chlapce a dívky. Absolventi získávají vědomosti, dovednosti
a návyky potřebné k ovládání konvenčních
strojů pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů na vrtačkách, frézkách

Podmínky a kritéria pro získání stipendií

Výše vyplácených stipendií

1) hodnocení žáka z odborného výcviku
stupněm prospěchu
1 – výborný nebo 2 – chvalitebný
2) celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm
prospěl/a
s vyznamenáním nebo prospěl/a
3) chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení
1 – velmi dobré
4) ředitel školy nerozhodl o podmíněném
vyloučení žáka
5) žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy
6) žák nemá neomluvenou absenci

1. ročník
400 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení
žáka z odborného výcviku.

2019_01_SOU_Svitavy_v2_A3.indd 2-3
Výtažková azurováVýtažková
azurováVýtažková purpurováVýtažková
purpurováVýtažková žlutáVýtažková
žlutáVýtažková černá

www.sousvitavy.cz | www.klickevzdelani.cz/technohratky

TŘI LÁSKY – YOUTUBE, FOTKY A TECHNIKA

300 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení
žáka z odborného výcviku.
2. ročník
500 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení
žáka z odborného výcviku.
300 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení
žáka z odborného výcviku.

ři TECHNOhrátkách 2017 předváděl dnes
sedmnáctiletý žák 3. ročníku oboru mechanik plastikářských strojů David Kolář žákům
základních škol, jak mají obsluhovat robotickou
ruku a s její pomocí posouvat šachové figurky po šachovnici. U jeho stanoviště se tehdy
tvořila fronta a není divu – David totiž v té době
provozoval oblíbený YouTube kanál a fotil. O rok
později má známá tvář ze Svitav jasno – svůj
profesní život chce spojit s technikou a díky
škole má i dost času na focení, svého velkého
koníčka.

DOTAZNA

po maturitě budu moct nastoupit. Mám tedy
zaručenou dobrou pozici, a navíc
je všechno po ruce. Spolupráce
školy se Schaefflerem mě
zaujala už na dni otevřených
dveří a to, že se zaměstnavatel stará o žáka už v průběhu studia, mě hodně
ovlivnilo při výběru.
Jak vás práce ve
firmě baví, když s ní
dnes už máte
zkušenosti?

Je to super, člověk pozná prostředí, lidi i práci,
a když pak do zaměstnání nastoupí, nemá strach,
že by něco pokazil. Nadřízení jsou úplně v pohodě,
zázemí dobré, vztahy fungují na jedničku.
Jak je to s časem na vaše velké koníčky –
YouTube a fotografování?
Výhodou je, že si mohu vydělat už jen tím, že
chodím do školy, a to díky mému zapojení do
stipendijního programu Schaeffleru. Firma nás motivuje – o výši finanční částky, kterou dostaneme,
rozhoduje prospěch, a to nás nutí mít dobré
výsledky. Volný čas, kdy bych jinak musel na
brigádu, tak využiju na koníčky. Na YouTube jsem ale už dlouho nic nenatočil, teď
se hlavně věnuji fotografii.

Proč jste se rozhodl studovat právě v SOU
Svitavy?
Ze Svitav pocházím, tak jsem chtěl školu,
kterou budu mít blízko. Přemýšlel jsem
o dopravě a logistice, ale to by znamenalo, že bych pořád jen seděl ve škole.
Hledal jsem tedy informace o různých
oborech a zaujalo mě, že na mechanikovi plastikářských strojů mohu zapojit
jak ruce, tak hlavu, že je to takové
všestranné.
Hrálo roli i možné
uplatnění na pracovním
trhu?
Tak to rozhodně! Kousek
nad naším domem
je továrna Schaeffler.
U firmy pobírám stipendium, takže si i svým
studiem vydělám peníze.
Navíc už teď vím, že tam

Práce s počítači je mezi
školáky populární. Dostanou
se k němu i ve vašem
oboru?
Ano, a to mě právě také
baví. Pracuji především na
vstřikolisu, což je stroj,
který je kompletně řízený
počítačem. Bez znalosti
programování bych se
neobešel. Jsem rád, že
jsem si za své budoucí
povolání vybral právě
svůj obor. Navíc jsme
se v ročníku sešli skvělá parta. Táhneme za
jeden provaz a skvěle si
rozumíme. I s učiteli je
legrace, a navíc hodně
naučí. Stačí jen trochu
chtít a škola jde hladce.
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ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY
PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. SOU Svi-

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

Střední odborné učiliště Svitavy

v

3. ročník
600 Kč měsíčně
za výborné (1)
hodnocení žáka
z odborného výcviku.
400 Kč měsíčně za
chvalitebné (2) hodnocení
žáka z odborného výcviku.
Kam pro informace:
Podrobné informace
o stipendijních programech
naleznete na
www.klickevzdelani.cz.
www.sousvitavy.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

tavy je jediná
škola v celé
České republice,
která vyučuje
unikátní obor
mechanik
plastikářských
strojů.

2. Výše firemních stipendií, která vyplácejí žákům
společnosti Rehau Automotive, Schaeffler Production CZ, P-D Refractories CZ, Poličské strojírny a ALPS
Electric Czech může dosáhnout výše až 3 000 korun
měsíčně.

3. Škola dlouhodobě spolupracuje s více než
třemi desítkami zavedených firem v regionu, v nichž
žáci absolvují praktický výcvik a mohou zde nalézt
i uplatnění po skončení studia.
Střední odborné učiliště Svitavy

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

VÍTE, ŽE...

Je studentkou maturitního ročníku oboru mechanik
plastikářských strojů, a přestože chodí do převážně
chlapecké třídy, znalostmi, šikovností i kvalitou
odvedené práce se spolužákům nejen vyrovná,
ale dokonce je předčí. Eva Dobrovská se navíc od
27. června 2018 může pyšnit oceněním z rukou
starosty města Davida Šimka nejlepší žákyně SOU
Svitavy. Spolehlivě plní zadané úkoly a ví si rady, ať
už je vykonává ve školních dílnách, nebo na pracovištích praktického vyučování. Vynikajících výsledků
dosahuje také v teoretickém vyučování a je oblíbená
i pro svou kamarádskou povahu. Velký zájem o ni
projevuje společnost Rehau, v níž
pobírá stipendium, ale přiznává,
že dostala už další tři pracovní nabídky od významných zaměstnavatelů. Za její všestrannost, talent
i skvělou reprezentaci SOU Svitavy
jí TECHNOhrátky udělují symbolický titul Hvězda (ze) školy.

• ... také Pardubický kraj
podporuje
obory mechanik plastikářských strojů,
obráběč kovů,
strojní mechanik–zámečník
a nástrojař svým stipendiem?
• ... v rámci návštěv a exkurzí jezdí žáci školy také
do německého Herzogenaurachu – sídla koncernu Schaeffler, a podívají se zde i do sídla firmy
Rehau, která se nachází ve stejném městě?
• ... domov mládeže SOU Svitavy se dočkal na podzim 2018 nákladem šesti milionů korun zásadní
rekonstrukce v podobě zateplení celé budovy
a výměny oken?
www.sousvitavy.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky
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ANKETA

BAVÍ JE PRÁCE RUKAMA
Proč jste si vybrali právě svůj obor?
„Jsem svitavský rodák a studium
na zdejší škole mi připadalo
zajímavé i díky jeho finančnímu
ohodnocení. Na praxích si totiž
vydělám až pět tisíc měsíčně,
a navíc mám spoustu volného
času. Navíc se časem mohu dostat
i na vysokou školu. Odjakživa jsem
technický typ, a tak byla tato škola
jediná v okolí, která mne zaujala. Po maturitě nastoupím ve firmě Rehau, odkud mám stipendium, a pak
chci dálkově vystudovat vysokou školu.“
Michal Paroubek, 18 let, 3. ročník oboru mechanik
plastikářských strojů
„Dlouho jsem nevěděl, kam půjdu
na školu, a trochu jsem to nechal
na rodičích. Táta i děda si vybrali
také technické zaměření, a navíc
mi tuto školu doporučil známý.
Zkraje jsem nevěděl, co si od toho
slibovat, ale ukázalo se, že je můj
obor zajímavý a zábavný. Mám
stipendium u firmy Schaeffler
a díky brigádám u nich si mohu také přivydělat. Určitě
je dobrý pocit vidět, že svou prací něco vytvářím,
pozorovat, co vše může vzniknout z úplně základních
tvarů.“
Matěj Tomšár, 17 let, 2. ročník oboru mechanik
seřizovač
„Když jsem se rozhodoval, kam
si dát přihlášku, poradil mi zdejší
školu můj strejda, který je mistrem
ve větším závodě. Ve škole mě
baví, že můžu hodně pracovat
rukama a jde mi to. Náš mistr je
fajnový a učení mi jde. Jasně, chce
to trochu snahu a pak lze všechno
v pohodě zvládnout. Po vyučení
bych si rád udělal maturitu a po ní se zapojil do práce.
Určitě budu vždycky radši dělat rukama, než jenom
koukat do počítače.“
Stanislav Nykl, 17 let, 2. ročník oboru nástrojař
„Zaujalo mě, že si při studiu
na zdejší škole díky spolupráci
s firmami můžu vydělat pěkné
peníze – to mě fakt lákalo. Předtím
jsem ani nevěděl, kam se přihlásit,
tak jsem to zkusil do Svitav. A nelituji. Ve škole jsem rychle zjistil,
že mě bude bavit. Líbí se mi práce
s počítačem, když si tam všechno
naprogramuji a pak se jen dívám, jak stroj něco vyrábí
podle mnou zadaných pokynů.“
Jan Renza, 16 let, 2. ročník oboru mechanik
seřizovač

VIZITKA ŠKOLY
Adresa:
Střední odborné učiliště
Svitavy
Nádražní 1083/8
568 02 Svitavy

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 461 534 927
E-mail:
info@sou.svitavy.cz
Web: www.sousvitavy.cz

Facebook: facebook.com/sou-svitavy
Ředitel: Ing. Leoš Říha

Moderní technika a placené praxe lákadlem

Mezi zámečníky ho přivedly TECHNOhrátky
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bsolventi SOU Svitavy jsou dokonale připraveni na vstup do pracovního procesu. Škola
se snaží žákům po celou dobu studia přiblížit
podmínky praktické výuky zejména reálnému
prostředí ve firmách. Může si to dovolit, protože
technické vybavení má v současnosti na velice
dobré úrovni. Ale jak neopomene zdůraznit její
ředitel Ing. Leoš Říha, zkvalitňování materiálně
technické základny je nikdy nekončící proces.

PTÁME SE
Jak byste co nejvýstižněji charakterizoval vaši
školu?
SOU Svitavy je jediným školským zařízením na území
města Svitav zabývající se výukou
nejen maturitních, ale i tříletých
učebních oborů. Vzniklo jako
učňovská škola hned po druhé
světové válce a vždy vychovávalo kvalifikované odborníky
hlavně v kovooborech, dále
v textilních oborech, ve zpracování dřeva, potravin a obchodu. Dnes vyučujeme
prakticky všechny
obory strojírenské
a dále unikátní
obor mechanik plastivě
špičko
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Jaké
benefity
nabízíte
žákům ve
spolupráci s vašimi
partnery z řad
zaměstnavatelů?
Nabídka stipendií ze
strany budoucích zaměstnavatelů po dobu
studia žáků již přestává
být výjimkou a stává se

é šk
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SE SCHAEFFLEREM NA EXKURZI
Výuka žáků všech oborů
v SOU Svitavy se v maximální míře orientuje
na sepětí s reálnou
praxí. Škola spolupracuje s více než třiceti
zaměstnavateli, kteří
se stávají základnou pro odbornou praxi. Odborníci
z těchto firem také přibližují žákům jejich profesi při
zajímavých besedách. Hlavním strategickým partnerem školy je společnost Schaeffler Production CZ,
která honoruje hodinu odborné praxe žáků částkou
90 Kč. Každoročně jim také umožňuje dvoudenní
exkurzi do koncernu Schaeffler v německém Herzogenaurachu, při níž se seznámí s chodem závodu,
technologiemi, zázemím i výrobním programem.
Firma by se měla v učilišti v blízké době podílet na
finálním vybavení učebny plastikářů.
Podle skladby oborů by se mohlo zdát, že SOU
Svitavy do svých řad uvítá
výhradně chlapce – opak
je ale pravdou! Technické
obory totiž už dávno
neznamenají fyzickou
dřinu a ruce od kolomazi.
Stroje jsou dnes řízeny po-
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Setkají se u vás žáci s moderní technikou
a technologiemi?
Vždy jsme chtěli držet krok s technickým vývojem a strojním vybavením, se kterým se naši žáci
setkávají při odborných praxích ve firmách. V našich
oborech je to však složité s ohledem na vysokou
finanční náročnosti při pořízení moderních strojů.
Snažíme se využívat Evropských fondů. Musím se
pochlubit, že v minulém roce jsme mimo jiné nakoupili moderní elektroerozivní stroje a CNC frézu.
To vše je umístěné v nově postavené dílně celkem
za 20 milionů korun.
Jaké je uplatnění
vašich absolventů na
pracovním trhu?
Během celého roku mě
navštěvují představitelé mnoha
firem

8. třídě už pomalu nastává čas, kdy uvědomělí žáci základních škol začínají přemýšlet,
kam povedou jejich další studijní kroky. Miroslav Houdek z Oldřiše si však svým výběrem
nebyl úplně jistý. A tak mu pomohly TECHNOhrátky! S Masarykovou základní školou Polička
navštívil na podzim 2014 akci v SOU Svitavy
a rázem měl jasno. Dnes je zde žákem 3. ročníku
oboru strojní mechanik – zámečník.

PŘÍBĚH
„Hledal jsem obor, který by mě bavil, a věděl jsem, že
chci pracovat rukama. Už jako kluka mě lákaly stavebnice, nebo když jsem mohl pomáhat doma tátovi
při různých opravách a montážích. TECHNOhrátky
mi tenkrát opravdu hodně pomohly. Poté jsem ještě
školu navštívil při dnu otevřených dveří a definitivně
jsem se rozhodl pro zámečničinu,“ vzpomíná na
svou volbu osmnáctiletý mladík.
Když má přiblížit klíčový argument, který
ho do svitavské školy nasměroval, bez
dlouhého přemýšlení vyhrkne – skvělé
vybavení dílen a v nich moderní stroje.
Hned si představoval, jak je ovládá a pracuje na nich.

a jejich největší přání je, abychom
vychovávali co nejvíce kvalifikovaných pracovníků – nejlépe pro jejich firmu. Každý náš absolvent,
pokud jenom trochu chce, kvalifikovanou a dobře
placenou práci najde.

„Nastoupili se mnou ještě dva spolužáci, ale jeden z nich skončil hned v prvním ročníku. Krátce po
příchodu jsme absolvovali adaptační kurz, kde jsme
se seznámili. Opravdu dobře jsme se však poznali
až při praktickém výcviku, kde jsme si mezi sebou
vzájemně pomáhali. Mně se hned od začátku
v učilišti líbilo. Mistři jsou zde v pohodě a hodně
nás naučili,“ popisuje nástup do nového prostředí.

Proč by si žáci měli vybrat právě vaši školu?
Naši žáci pocházejí převážně ze svitavského okresu.
Ten se vyznačuje tím, že je zde spousta strojírenských a plastikářských firem, které potřebují naše
absolventy. Ti se samozřejmě uplatní i za hranicemi
okresu, hlavně absolventi oboru plastikář. Pro naše
žáky máme připravené špičkově vybavené dílny,
což je vizitka dobré technické školy. Navíc je budou učit plně kvalifikovaní zkušení pedagogové,
kteří se na ně již teď těší.

Přiznává, že
v některých obdobích však
dala škola zabrat i jemu.
Co se třeba
jen natrápil
s přípravou
dokumentace, která mu

čítači a děvčata si s jejich obsluhou poradí hravě.
Firmy, které se školou spolupracují, si dívky vybírají
do svých řad v první řadě – ze zkušenosti totiž vědí,
že děvčata jsou často pečlivější než chlapci. Škola
si proto na náboru dívek dává záležet, jak dokazuje
i spolupráce s VUT Brno pod heslem: „Holky na
techniku patří.“ Vystudování maturitního oboru
totiž otevírá absolventům cestu nejen k zajímavě
hodnocené práci, ale také třeba právě k vysokoškolskému studiu.

INSTALATÉŘI DĚLAJÍ ČEST
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dělala problémy. Zpočátku mu to prý moc nešlo, ale
postupně se vše potřebné také naučil.
„Důležitá je nejen chuť a snaha, ale i to, aby práce
člověka bavila a měl ji také jako svého koníčka. To
v mém případě platí. Vím, že když něco vlastníma
rukama vyrobím, tak to v takové podobě zůstane.
Jednou by se mi líbilo pracovat blízko domova
v nějaké firmě v údržbě a opravovat stroje. Zatím
nemám nic vyhlédnutého, ale myslím, že zámečník
dnes najde všude uplatnění. Navíc se chystám ještě
dál studovat. Láká mě obor opravář lesnických strojů
v Litomyšli,“ naznačuje své další životní plány.
Do praxe půjde výborně připravený, neboť kromě
povinností v rámci praktického výcviku či odborné
praxe piluje své řemeslo i doma v garáži. Stačilo zde
jen vyklidit staré ponky a za vlastní peníze nakoupit
nářadí – svářečku, brusku… Pro známé nebo kamarády tam vyrábí ploty nebo brány a svařuje.
Ve škole absolvoval kurz svařování
elektrickým obloukem v ochranné
atmosféře CO2.
„Klukům z devátých tříd bych určitě
doporučil volbu některého ze strojírenských oborů. V SOU
Svitavy je navíc pro
jejich výuku skvělé
vybavení. Také mistři
jsou zde odborně
na výši a dokáží
pokaždé poradit. Jezdíme
na zajímavé
exkurze do
firem nebo na
veletrhy, pořádají se i besedy
s odborníky.
A co je super –
absolventy čeká
po skončení
školy velice
dobrá pracovní
perspektiva,“ ví
dobře šikovný
a přemýšlivý
zámečník.

Kouzlu oboru mechanik plastikářských strojů už propadlo také několik dívek.

Při adaptačním kurzu Na Srnčí u Moravské Třebové si
nováčci vyzkoušejí také střelbu ze vzduchovky.

Svitavský majáles se koná tradičně v květnu a zajímavě
se při něm prezentují i žáci středního odborného učiliště.

OPSÁNO Z TABULE

TECHNIKA JE I PRO HOLKY

Střední odborné učiliště Svitavy

pro nedostatkové obory spíše nutností. Novinkou
je však například placení praktické výuky a odborné
praxe pro žáky technických oborů pod vedením
zkušených instruktorů ve společnosti Schaeffler.
Součástí výuky jsou i soutěže odborných dovedností, exkurze do firem a návštěvy veletrhů.

FOTOALBUM

PŘIPRAVENY STROJE BUDOUCNOSTI
Od poslední návštěvy
TECHNOhrátek v SOU
Svitavy v listopadu 2017
přibylo škole nové křídlo.
Tato přístavba vyšla zhruba
na sedm milionů korun
a žáky v ní čekají učebny
21. století. Do inventáře totiž přibyla moderní
technika – jmenovitě dva elektroerozivní stroje,
CNC frézka, pět nových CNC soustruhů, pět frézek či
vstřikolis. Tento „strojový park“ se však ještě zásluhou
projektu IKAP rozšíří o 3D tiskárny i gravírovací
a řezací laser. Nové prostory navíc výrazně přispějí
ke zkvalitnění a zlepšení výuky a díky nové přístavbě
se zlepší také podmínky pro instalatéry. Ti měli
dosud svou základnu v suterénních učebnách, teď je
čeká přesun do uvolněných prostor.
www.sousvitavy.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

Pokud někdo v poslední
době vozí ze SOU Svitavy
úspěchy ze soutěží
odborných dovedností,
jsou to budoucí instalatéři. Svitavské družstvo
se blýsklo počátkem roku
2018, kdy v domácím prostředí nenašlo přemožitele
v náročném měření sil Učeň instalatér za účasti
mladých řemeslníků z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Odborná porota z Cechu topenářů
a instalatérů ČR navíc přisoudila Martinu Betlachovi
v kategorii jednotlivců stříbrnou příčku. Ten se poté
v dubnu téhož roku umístil v celostátní soutěži
v Brně v konkurenci 28 účastníků celkově na velice
lichotivé desáté pozici a v dílčí kategorii vodař
skončil dokonce na skvělém druhém místě.

ČTVRTSTOLETÍ UČÍ SVÁŘEČE
Pětadvacetiletou tradici má v SOU Svitavy svářečská
škola. V ní získávají potřebné dovednosti žáci v rámci učebních osnov v oborech strojní mechanik
a instalatér, ale využívá se také pro doplňkovou
činnost pro veřejnost. Zájemci z ostatních vyučovaných oborů ji mohou absolvovat za zvýhodněnou,
poloviční cenu. Ve specializovaných učebnách s pěti
stanovišti nabízí škola výuku svařování plamenem,
elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře,
Střední odborné učiliště Svitavy

CNC a také metodou
TIG formou základních
kurzů, úředních zkoušek
a doškolování, případně
přeškolování svářečů.
Úspěšní absolventi poté
získávají svářečské průkazy s celostátní platností, které se vydávají ve spolupráci s Českou svářečskou společností CWS ANB.

SPORTOVCI SBÍRAJÍ ÚSPĚCHY
Z neznámého školního prostředí není třeba mít při
přechodu ze základní školy strach. Pro žáky nastávajících prvních ročníků se každoročně koná čtyřdenní
adaptační kurz v Srnčí u Moravské Třebové, kde
je čeká řada teambuildingových aktivit a spousta
legrace a sportovního vyžití. Milovníci sportu si
v SOU Svitavy vůbec přijdou na své. Škola se účastní
Svitavské středoškolské ligy, do jejíchž soutěží se
mohou zapojit týmy futsalistů, florbalistů, volejbalistů i basketbalistů. Poslední ročník dokonce žáci
SOU Svitavy dokázali
vyhrát. Tělocvikáři si
pochvalují, že nyní se
v nových ročnících
sešli šikovní fotbalisté
– ti už se dočkali
postupu do krajského
kola.

V moderně vybavené posilovně v domově mládeže si žáci
pravidelně trénují svaly na celém těle.

Při posledním zvonění se kreativitě meze nekladou – na
řadu přicházejí pravidelně roztodivné masky i obleky.
www.sousvitavy.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky
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