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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. Opětovný vznik středního odborné učiliště je 
důležitým krokem k obnově učňovského školství 
v Hlinsku.

2. Škola vyučuje obory elektrikář, truhlář a jako 
jediná v českých krajích i unikátní obor výrobce 
potravin – mlékař.

3. Moderní učebny, dílny a zázemí pro žáky vy-
rostlo v bývalé administrativní budově ETA investicí 
40 milionů korun.

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

Nebývá zvykem, aby se 
symbolickou Hvězdou 
(ze) školy stal její ředitel. 
V případě Gymnázia K. 
V. Raise a SOU Hlinsko si 
to však RNDr. Rostislav 
Dvořáček zaslouží. Jak 
sám říká, na „stará kolena“, 
kdy už se prý pomalu chystal předat ředitelnu 
svému nástupci, přijal přetěžký úkol – kromě vede-
ní fungujícího gymnázia ještě rozjet ve městě ambici-
ózní projekt znovuotevření středního odborného 
učiliště. Ačkoliv se to mnoha pesimistům zdálo 
nemožné, takřka na zelené louce nakonec vyrostlo 
moderní zázemí a otevřely se postupně tři učební 
obory. Samozřejmě k tomu byla nutná obrovská pod-
pora samosprávy města Hlinska, místní mlékárny 
i dalších partnerů. Ředitel však mnohačetnou roli 
koordinátora, kontrolora, manažera, poradce i motivá-
tora se svým týmem skvěle zvládl a SOU je už dnes na 
světě. Za jeho víru, nasazení i odvahu mu TECHNO-
hrátky titul Hvězdy (ze) školy udělují právem.

ZA MLÉKEM PO KLIKATÝCH CESTÁCH

VÍTE, ŽE...

• … stipendium Pardubického kraje dostanou žáci 
oboru výrobce potravin – mlékař při splnění 
stanovených podmínek?

• … žáci všech oborů vykonávají ve vyšších ročnících 
praktický výcvik přímo ve výrobních podnicích?

• … do adaptačních, lyžařských a sportovních 
kurzů nebo jiných společenských akcí se zapo-
jují žáci společně s gymnazisty?

• … absolventům se nabízí po ukončení studia 
perspektivní uplatnění u zaměstnavatelů půso-
bících v širokém regionu?

Je jednou z průkopnic oboru výrobce potravin 
– mlékař, který se od školního roku 2017/2018 

vyučuje na Gymnáziu K. V. Raise a SOU Hlinsko. 
Michaele Vorlické je čtyřiadvacet let, což napoví-
dá, že už není úplným středoškolským nováč-
kem. Sympatická dívka z Pardubic prozradí, že 
je už vyučenou pekařkou a má za sebou také 
dva další studijní pokusy, které jí však nevyšly. 
Zato na svůj současný obor nedá žákyně třetího 
ročníku dopustit.

Proč jste si zvolila právě obor výrobce potravin – 
mlékař?
Je to nový a dost netradiční obor. Krásná je už 
samotná práce s mlékem. Pořád jste v kolektivu a sle-
dujete při tom způsob zpracování, použití různých 
přípravků, zkoumáte a testujete, zda mají třeba sýry 
správné složení a zda jsou už zralé. A když pak slyšíte 
zákazníky, jak nadšeně o mléčných výrobcích mluví, 
motivuje vás to k tomu, aby bylo příště vše ještě lepší. 

Vaše cesta do učiliště v Hlinsku byla pořádně 
klikatá – kudy vlastně vedla?
Po základní škole jsem se vyučila v pardubické Potra-
vině pekařkou. Hned poté jsem tam nastoupila na ma-
turitní obor, jenže tvrdě jsem bojovala s matematikou 
a chemií, a tak jsem raději studia nechala. Nebyla jsem 
sama, z mého ročníku odešlo asi dvacet dalších žáků. 

Kam jste zamířila pak?
Chtěla jsem si ještě víc rozšířit znalosti v oblasti 
potravin, a tak jsem se přihlásila na obor výrobce 
potravin – mlékař do Litovle.

Tak co se stalo, že jste se nakonec ocitla na 
stejném oboru v Hlinsku?
V Litovli jsem studovala rok a půl, ale moc mi tam 
nevyhovovala praxe. Navíc z Pardubic to byla na do-
jíždění velká dálka. Proto jsem raději přestoupila do 
Hlinska, kde už byl ve škole tento obor rok otevřený. 

Jak jste zvládla svůj přestup?
Musela jsem opakovat první ročník, ale zvládla jsem 
to, protože už jsem měla z Litovle určité zkušenosti. 
Dokonce jsem mohla pomáhat spolužákům, když 
něco nevěděli.

V novém prostředí jste se už cítila lépe?
Určitě. V Hlinsku je velkou výhodou, že jsme každý 
rok měli jiného učitele odborného výcviku, který 
byl navíc zaměřený na jiný druh výroby. Jeden 
nám vysvětlil, jak se vyrábí trvanlivé mléko, ti další 
nás zase učili o zpracování tvarohu, sýrů 
nebo jogurtů. 

Jaké předpoklady musí mít žák 
pro tento obor?
Měl by mít hlavně vztah k potra-
vinám, jejich zpracování a výrobě. 
Tato činnost však není pro 
jednotlivce–sólisty, ale vyžaduje 
neustálou spolupráci a komunikaci 
kolektivu. 

Vy sama už máte za sebou 
nějakou praxi?
Mám – a bohatou, protože praktický výcvik probíhá 
přímo v mlékárně v Hlinsku. Navíc jsem kromě 
toho ještě jezdila na praxi do mlékáren v Přibyslavi 
a Polné. To byla velká výhoda, protože jsem měla 

nejen možnost srovnání, ale hodně nového jsem se 
tam i naučila.

Nastoupíte po vyučení do některého z těchto 
podniků?
Ráda bych, ale – bohužel – zdravotní stav mi 
neumožňuje zůstat v tomto oboru. Mám totiž 
problémy pracovat v chladném 
prostředí. V potravinářství bych 
však chtěla zůstat a stát se 
výživovým poradcem. Tam 
bych mohla 
uplatnit 
všechny 
znalosti 
z před-
chozího 
studia. 

DOTAZNA
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ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 

„Je to netradiční 

obor a krásná je už 

samotná práce 

s mlékem.“
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Přehled učebních a studijních oborů na Gymnáziu 
Karla Václava Raise a Středním odborném učilišti 

Hlinsko pro školní rok 2023/2024, kdy sem nastoupí 
žáci ze současných osmých tříd, je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
ELEKTRIKÁŘ
26-51-H/01
Absolvent se uplatní vzhledem k získané kvali-
fi kaci při výkonu povolání elektrikář na mnoha pra-
covních pozicích – například jako provozní elektrikář, 
elektromontér, elektroinstalatér, montážní technik 
zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik–údržbář ve 
výrobních i nevýrobních sférách malých, středních 
i velkých podniků, mechanik elektronických, měři-
cích, regulačních a automatizačních zařízení, opravář 
elektrických přístrojů a podobně. Absolvent je 
připraven instalovat, udržovat a kontrolovat drátové 
i bezdrátové elektrické rozvody a zařízení, která ke 
své činnosti využívají elektrickou energii. Po zapra-
cování bude rovněž připraven pro podnikatelskou 
činnost. Absolvent se může po úspěšném vykonání 
závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních 
oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

TRUHLÁŘ 
33-56-H/01 
Absolvent oboru vzdělání truhlář je středoškolsky 
vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným 
vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání truhlář 
zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně 
velkých nebo malých provozech i živnostech. Po 

získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na 
samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdě-
lání splňuje základ pro další vzdělávání v systému 

celoživotního vzdělávání. Absolvent ovládá 
základní odborné práce ve výrobě nábytku 
a bytového zařízení i stavebně truhlářských 
výrobků, je schopen provádění oprav 
a renovací a ovládá i pracovní činnosti 

v oblasti montáže výrobků, osazování výrob-
ků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. 

Dokáže navrhnout výrobek se správnou vazbou 
na antropometrii a ergonomii. Dále je připraven 
i na základní činnosti v oblasti prodeje a logistiky. 
Absolvent je připravován na uplatnění dovednosti 
praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost 
výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu 
ve specifi ckých pracovních podmínkách. Cílem je 
příprava pracovníka uplatnitelného na trhu práce, 
včetně trhu práce v rámci Evropské unie.

VÝROBCE POTRAVIN – MLÉKAŘ 
29-51-H/01
Absolvent bude jako výrobce potravin zpracovávat 
základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmy-
slovou výrobu potravinářských výrobků, obsluhovat 
výrobní linky a provádět základní údržbu technologic-
kého zařízení. Bude také kompletně ovládat technolo-
gii výroby mléka a mléčných výrobků, bude schopen 
hodnotit kvalitu vstupních surovin, meziproduktů 
i hotových výrobků. Absolventi mohou pokračovat 
nástavbovým studiem v oborech potravinářského 
zaměření nebo orientovaných na podnikání.
Obor je podporován stipendiem Pardubického kraje.

Přehled učebních oborů 
ve školním roce 2023/2024

CO SI VYBRAT 

3 LETÉ 

OBORY

„Dřív jsem chodil na školu 
v Pardubicích, ale dojíždění 
bylo náročné. Proto jsem 
nakonec změnil město a nelituji 
toho. Baví mě nejvíc výrobní 
technologie. Je to celkově 
čistá práce, přivyděláme si 
nějaké peníze a ještě můžeme 

získat stipendia. Po škole si chci dodělat maturitu 
na pardubické Potravině. Žádné další plány do 
budoucna však zatím nemám.“
Tomáš Hlaváček, 17 let, 2. ročník oboru výrobce 
potravin – mlékař

„V Hlinsku se otvíral první ročník 
a táta mi tento obor doporučil. 
Protože mě výroba a opravování 
různých věcí baví, šel jsem sem 
a vůbec nelituji. Učení se mi 
celkově líbí, hlavně technika 
a technické kreslení. Po škole 
chci samozřejmě získat i maturitu 
a jednou bych byl rád stavebním 
nebo revizním technikem. Oboru bych se chtěl naplno 
věnovat, o práci se nebojím.“
Josef Brabenec, 16 let, 1. ročník oboru 
elektrikář

„Volila jsem učiliště v Hlinsku, 
abych nemusela dojíždět, navíc 
mi obor přišel zajímavý. Jsem 
zde spokojená. Nejvíc mě baví 
technologie, jak který proces 
funguje. Po škole bych chtěla 
jít ještě na maturitní obor na 
zemědělskou školu v Chrudimi, 

získávat další zkušenosti a praxi. Nemám strach, že 
bych práci v oboru nenašla.“  
Erika Bezchlebová, 18 let, 3. ročník oboru výrobce 
potravin – mlékař

PO VYUČENÍ JE LÁKÁ MATURITA

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA

Ještě v roce 2006 to bylo v Hlinsku normální uči-
liště, které navštěvovalo 206 žáků. Jediným ne-

rozvážným škrtem se však z fungující školy stala 
neexistující! Následky se dostavily vzápětí – mladí 
lidé začali mizet z města a fi rmám chyběli kvalifi -
kovaní zaměstnanci. A tak se postupně zrodil od-
vážný plán na znovuobnovení učňovského 
školství. Jedním z hlavních iniciátorů 
byl starosta města (v současné 
době i radní Pardubického kraje 
pro životní prostředí, venkov 
a zemědělství) Miroslav Krčil. 
On i další nadšenci nakonec 
dokázali nemožné – v září 2017 
se učiliště při místním gymnáziu 
opět nadechlo k životu.

Kdy a proč vlastně zaniklo učňovské školství 
v Hlinsku?
Všechno se to stalo před více než patnácti roky, 
v letech 2005 a 2006. Zničení tehdy plně funkčního 
středního odborného školství v Hlinsku je podle 
mého názoru výsledek určité temné kombinace 
nějakých politických her a slabosti. Bylo to zkrátka 
velmi špatné rozhodnutí, které poškodilo celé město 
a vlastně i celý náš region. To se jasně ukázalo. Nešlo 
přitom například jen o prestiž, kterou Hlinsko částeč-
ně ztratilo. Dopad pocítily třeba i sportovní oddíly 
a podobně. Utrpěl zkrátka takový ten obyčejný 
studentský život města.   

Co vás vedlo ke znovuobnovení učňovského 
školství?
Jsem přesvědčen, že Hlinsko jako silné město a silný 
region musí poskytovat komplexní nabídku i v oblas-
ti středního vzdělávání. Bez této nabídky není možné 
realizovat plnohodnotný rozvoj regionu. My tady 
bydlíme, chceme tady bydlet a všechno to děláme 

pro naše děti a vnuky. Nevidím jediný důvod, 
proč by tomu tak být nemělo. Prioritou je 

pro nás naše gymnázium a stejně tak 
odborné školství.  

Začínat znovu nebylo určitě snadné 
– jak jste restart zvládali, co 
nejvíce pomohlo? Jak vysoká 

je dosavadní investice?
Jednoduché to tedy skutečně 

nebylo. Na druhou stranu to byla 
a stále je obrovská výzva. A určitě 

mi dáte za pravdu, že právě takové výzvy 
posouvají naši společnost dopředu. Někteří 
se nám z počátku vysmívali, házeli klacky 
pod nohy. Ale všechno to mělo vlastně 
opačný efekt. Naši ještě větší zarputi-
losti. Proto chci všem odpůrcům podě-
kovat. Když totiž musíme překonávat 
překážky, tak si alespoň více vážíme 
výsledku. Pokud jde o investici – ze 
strany města jsou to řádově desítky 
milionů korun. Ale rozhodně jich 
nelitujeme! Peníze do vzdělávání jsou 
nejlépe investované prostředky, i když 
se to zpravidla projeví až za delší čas.   

První obory mají nyní k dispozici krásnou 
a moderní budovu, ve které je dostatek prostoru. 
Počítáte v blízké budoucnosti ještě s dalším 
rozšířením vyučovaných oborů? 
V současné době potřebujeme především stabi-
lizovat stávající obory. Musíme všichni společně 
– tedy kraj, škola, město i partneři na straně za-
městnavatelů – velmi tvrdě pracovat na propagaci, 
marketingu a vůbec celkové popularizaci. A hlavně 
na důvěře. Je pravda, že široko daleko takové mo-
derní zázemí žádná škola nemá. Tady je budouc-
nost – škola, jistota dobré práce i platu. A město 
Hlinsko se skvělou občanskou vybaveností – 

sportovní hala, letní koupaliště, plavecký 
bazén, zimní stadion, letní sportovní areál, 

kulturně spole-
čenské centrum, 
sjezdovka, školky, 
školy, krásná pří-

roda. Jsme na 
naše město 

a náš 
region 
hrdí.

PTÁME SE

„Když musíme 

překonávat překážky, 

více si vážíme 

výsledku.“

Obnovení učiliště byla pro nás obrovská výzva

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

Kam pro informace: Podrobné informace o stipendijních programech naleznete na www.klickevzdelani.cz.
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Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku si za své 
motto zvolilo název slavného románu tohoto 

autora: Zapadlí vlastenci. Vyjadřuje prý nejlépe 
dlouhodobé poslání školy – šířit vzdělání v rela-
tivně málo rozvinutých oblastech Českomoravské 
vrchoviny na pomezí její české a moravské části. 
Ředitel RNDr. Rostislav Dvořáček říká, že ani při-
pojením středního odborného učiliště v září 2017 
se nemuselo motto měnit, neboť i tato součást 
školy dnes znovu pomáhá šířit v regionu povědo-
mí o kvalitních řemeslnících z Hlinska.

Jak byste co nejvýstižněji charakterizoval vaši 
školu?
SOU v Hlinsku jako součást gymnázia zahájilo čin-
nost v září 2017. Zpočátku se žáci vyučovali pouze 
v oboru výrobce potravin – mlékař, jehož odborná 
příprava je navázána na činnost ve výrobních mlé-
kárenských provozech jak v Hlinsku, tak i v Přibyslavi 
a v Polné. Od září 2021 získalo učiliště díky aktivitě 
Města Hlinska novou budovu v Družstevní ulici a zde 
zahájilo odbornou výuku prvních ročníků dalších 
dvou oborů – elektrikář a truhlář. 

Jaká je spolupráce SOU s gymnáziem – v čem 
spočívá a v čem je případně přínosná?
Spolupráce učiliště s gymnáziem je bezprostřední. Te-
oretická výuka žáků učiliště ještě v tomto školním roce 
probíhá v budově gymnázia. Učiliště tak má k dispozici 
stejné materiální a moderně zrekonstruované vybave-
ní jako gymnazisté. Žáci obou částí školy se společně 
účastní mimotřídních a mimoškolních akcí podporují-
cích pozitivně jejich vzájemné vztahy. Teoretická výuka 
samozřejmě probíhá podle rozdílných učebních plánů, 
žáci učiliště a gymnázia se v běžné výuce kromě pře-
stávek setkávají pouze na hodinách tělesné výchovy. 

Jaké benefi ty nabízíte žákům ve spolupráci 
s partnery z řad zaměstnavatelů?
Spolupráce se zaměstnavateli se stala základem 
pro vznik oboru vzdělání výrobce potravin – 
mlékař. Největší část své praxe žáci tráví přímo 
v Mlékárně Hlinsko. Určité části odborné 
přípravy absolvují v současné době i v dal-
ších mlékárenských podnicích – v mlékárně 
Savencia Fromage & Dairy CR v Přibyslavi 

a v Mlékárně v Polné. Přepravu do těchto podniků 
zajišťujeme vlastním automobilem. Žáci oboru 
mlékař mají v době praxe v podniku zajištěny obědy, 
vedení mlékárny jim poskytuje i stipendia. Žáci 
prvního ročníku oborů elektrikář a truhlář mají zatím 
přístup do výrobních podniků pouze v podobě ex-
kurzí. Od hlavních partnerů – fi rem MIAS OC Krouna 
a Backer-Elektro Hlinsko – získali pracovní oblečení 
a pomůcky, případně materiál potřebný pro odbor-
nou přípravu.  

Proč byste doporučil žákům základních škol, aby 
si vybrali právě vaši školu?
Zvláště pro žáky z Hlinska a blízkého okolí a jejich rodi-
če je obrovským kladem našeho učiliště jeho snadná 
dostupnost, odpadá nutnost cestování do vzdálených 
míst, využívání a placení různých internátů a domovů 
mládeže. Spolupráce s výrobními podniky našim ab-
solventů zajišťuje perspektivní zaměstnání v prostředí, 
které důvěrně žáci znají už z doby svých odborných 
praxí. Studium tříletého oboru vzdělání se také uka-
zuje jako velmi dobrý odrazový můstek, který dobrým 
a výborným absolventům umožňuje pokračovat ve 
studiu na jiné škole s cílem 
získat maturitu.

PYŠNÍ SE MODERNÍM ZÁZEMÍM
Málokterá střední škola 
se může pochlubit tak 
moderním zázemím, 
jakým se nyní pyšní od-
borné učiliště v Hlinsku. 
Novotou vonící, bývalá 

administrativní budova podniku ETA rekonstruovaná 
nákladem 40 milionů korun z prostředků Pardu-
bického kraje nabízí výborné podmínky. V prvním 
patře se nacházejí dva kabinety, sborovna a čtyři 
kmenové učebny pro teorii. Ve sníženém přízemí
jsou dvě elektrikářské dílny a jedna truhlářská. Za 
poslední tři roky se do nich pořídilo vybavení za šest 
milionů korun. Budoucí truhláři dostali nové dřevo-
obráběcí stroje, hoblice, stoly, brusky i další vybavení, 
elektrikáři zase měřicí přístroje a veškeré potřeby pro 
elektromontážní práce. V přízemí je pak k dispozici 
sociální zázemí se šatnami a odpočinkový kout.

MLÉKÁRNA STRATEGICKÝM PARTNEREM
Mléko, tvaroh, sýry nebo 
máslo. Kdo by se s těmito 
nebo jinými mléčnými vý-
robky téměř denně neset-
kával. Na jejich výrobě se 
podílejí odborníci, kte-
rých je však jako šafránu. Proto v září 2017 Pardubický 
kraj otevřel při Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku nový 

a unikátní učební obor výrobce potravin – mlékař. 
Při zavádění tohoto oboru a poté i v následujících le-
tech škole výrazně pomohla Mlékárna Hlinsko. Právě 
s jejími odborníky z praxe vytvořili učitelé odborného 
výcviku příslušný školní vzdělávací program. Mlékárna 
navíc poskytla své výrobní prostory pro praktický 
výcvik žáků a nabízí jim také možnost přivýdělku při 
studiu, stipendia i další benefi ty.

AKTIVITY PO BOKU GYMNAZISTŮ
Žáci hlineckého učiliště 
mají výhodu v tom, 
že se mohou zapojit 
do sportovních, 
kulturních i společen-
ských aktivit po boku 
studentů Gymnázia K. 
V. Raise. Platí to třeba 
o třídenních adaptačních kurzech, které nováčci 
absolvují počátkem roku na Wolkerově planině 
u Svratouchu. Stejně tak jsou pro zájemce otevřeny 
lyžařské nebo sportovní kurzy, tradiční Vánoční 
akademie, populární Majálesy nebo kreativní festival 
Artsy Fartsy. Široké možnosti mají v Hlinsku také 
vyznavači sportu. Součástí gymnázia je tělocvična 
a posilovna, využívat lze celý městský sportovní 
areál s fotbalovým hřištěm, hřiště na volejbal nebo 
házenou s umělým povrchem. Město má k dispozici 
i krytý zimní a plavecký stadion.

Řemeslníci z Hlinska? Zazní to opět hrdě!

PTÁME SE

OPSÁNO Z TABULE

Adresa: 
Gymnázium K. V. Raise 
a Střední odborné 
učiliště, Hlinsko, 
Adámkova 55
Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

Ředitel: RNDr. Rostislav Dvořáček

VIZITKA ŠKOLY 

Kontaktní údaje:
Tel.: 469 311 190, 469 311 292
E-mail: red@gymhlinsko.cz
Web: www.gymhlinsko.cz
Datová schránka: 3z4wwnj

„Výběr této školy pro mě byla 
jasná volba. Pocházím z Hlinska 
a věděla jsem, že tady chci 
zůstat. Na studiu pozitivně 
hodnotím malý kolektiv, díky 
němuž se nám učitelé mohou 
věnovat více individuálně. 
Velkým bonusem jsou vydělané 
peníze na praxi a možnost čerpat 
stipendium Pardubického kraje. 

Studium mě celkem baví, a tak uvažuji o pokračování 
na zemědělské škole. Pokud to nedopadne, půjdu 
pracovat do některé mlékárny.“
Eliška Stehnová, 17 let, 2. ročník oboru výrobce 
potravin – mlékař

„Tento obor jsem si vybrala, 
protože mě lákal a také proto, 
že je škola v blízkosti mého 
bydliště. Vyhovuje mi týdenní 
střídání teorie s praxí – hlavně 
v místní mlékárně. Jezdíme však 
i do jiných, takže máme srovnání. 
Baví mě zejména pestrost 
práce. Věřím, že po závěrečných 
zkouškách nebudeme mít 
problém najít si zaměstnání v oboru. Já však chci ještě 
pokračovat ve studiu – a to na potravinářské nástavbě 
na pardubické Potravině.“ 
Veronika Vašková, 17 let, 2. ročník oboru výrobce 
potravin – mlékař

„Obor máme v rodině, elektřině 
se věnují táta i děda, a tak jsem 
s výběrem své profese ani já 
neváhal. Jsem zde maximálně 
spokojený. Baví mě technické 
kreslení a zapojovaní elektrických 
obvodů a vypínačů. Chci si ještě 
v budoucnu dodělat maturitu 
a uvažuji, že bych pak možná 
zkusil také vysokou školu. Jednou 

bych rád pracoval jako projektant nebo revizní technik. 
Elektrikářů je málo, přitom to řemeslo je zábavné 
a navíc se člověk naučí spoustu věcí kolem.“
Jan Modráček, 17 let, 1. ročník oboru elektrikář

„Odmala jsem si hrál se dřevem, 
bavilo mě z něj stále něco 
vyrábět, proto jsem měl jasnou 
volbu, kam půjdu po základní 
škole. Hodně se mi líbí praxe, 
týdenní střídání s teorií je super. 
Na oboru je fajn, že za mnou 
zůstane hotový výrobek, zkrátka 
je něco vidět. Po vyučení bych si 
chtěl ještě doplnit maturitu a pak 
jít pracovat a získávat zkušenosti.“  
Adrian Douda, 16 let, 1. ročník oboru truhlář

JEJICH PROFESE JE BAVÍ

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA

„Spolupráce 

s výrobními podniky 

zajišťuje absolventům 

perspektivní 

zaměstnání.“
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Moc toho nenamluví, ale kdo se s ním přesto 
dá do hovoru, zjistí, že je to tichý, skrom-

ný a přemýšlivý hoch. Kromě toho má Daniel 
Gregor rád také svou budoucí profesi, kterou si 
zvolil na Gymnáziu K. V. Raise a SOU Hlinsko. Má 
za sebou první ročník oboru truhlář, a přestože 
mu zbývá zatím ještě dostatek času na další 
životní plány, je rozhodnutý u dřeva zůstat.

„Práci rukama mám rád odmalička. Jako kluk jsem 
každou chvíli doma něco vyráběl, sestavoval a kutil. 
Často jsem pracoval se dřevem, hlavně na naší chatě. 
Stavěl jsem tam třeba plot,“ vzpomíná šestnáctiletý 
mladík z Hlinska.

Jenže truhlařina nebyla v deváté třídě jeho první 
volba. Původně totiž uvažoval o tom, že nastoupí 
do Středního odborného učiliště plynárenského 
v Pardubicích a vyučí se tam kominíkem!

„Že škola v Hlinsku otvírá obor truhlář, jsem se do-
zvěděl od rodičů. Když jsem všechno zvážil, rozhodl 
jsem se pro domácí prostředí. Práce se dřevem jsem 
se nebál, navíc do Pardubic bych musel dojíždět, což 
se mi moc nechtělo,“ vysvětluje, co při jeho výběru 
převážilo misky vah.

„V oboru jsem za-
tím absolvoval 
teprve rok, ale 
už vím, že to 
byla správná 
volba. Dílny 
a učebny 
jsou nové 
a moderní. 
K dispozici 
máme soustruh, 
brusky, kotoučo-
vou i pásovou pilu, 
protahovačku i všechny další potřebné 
nástroje. Navíc máme velice dobré-
ho učitele odborného výcviku.
Je ochotný, pokaždé poradí 
a hodně nás toho naučí. 
Zadá nám úkol, na 

kterém pracujeme, a když je potřeba, tak pomůže,“ 
pochvaluje si atmosféru ve škole.

Ve školním roce 2021/2022 vyučování výrazně ovliv-
nila covidová pandemie. Dlouhé týdny byly učebny 
a dílny pro žáky zapovězeným místem, chyběl bez-
prostřední kontakt se spolužáky a především učiteli.

„Přiznám se, že distanční výuka mi docela vyhovo-
vala a naopak pomáhala. Doma se mi učilo lépe, byl 
tam klid a mohl jsem se víc soustředit. V praktickém 
výcviku jsme pak všechno rychle dohnali po návratu 
do školy. Už jsem například dokázal vyrobit stoličku 
nebo vál na nudle,“ popisuje s klidem období, které 
přineslo spoustu problémů.

Sám na sebe prozradí, že většinu volného času 
tráví doma, čte knížky, většinou detektivky, nebo 
si zahraje na počítači. Konkrétní představu o svém 
budoucím zaměstnání zatím nemá a připomíná, že 
na učilišti ho ještě čekají dva roky. V každém případě 
prý práci se dřevem neopustí.  

„Nejdůležitější ze všeho je chuť pracovat rukama.
Truhlařina je navíc kreativní a voňavé řemes-
lo. Kdo je zvládne, může si ze dřeva vyrobit 
všechno, co potřebuje, 
a vůbec se nemusí 
obávat o své živo-
bytí,“ má jasno o své 
budoucnosti.

POMOCNÁ RUKA FIREM
Hned od počátku zno-
vuobnovení výuky na 
hlineckém odborném 
učilišti nabídly pomoc-
nou ruku společnosti 
z Hlinska i blízkého 
okolí. Garantem 
oboru výrobce potravin – mlékař se stala Mlékárna 
Hlinsko, která zajišťuje už pátým rokem ve svém 
provozu praktickou výuku žáků. Ti sbírají zkušenosti 
také v dalších mlékárnách v okolí města – v Saven-
cia Fromage & Dairy CR Přibyslav, Mlékárně Polná 
a donedávna i v Moravia Lacto v Jihlavě. Partnery 
profesí elektrikář a truhlář jsou fi rmy MIAS OC Krou-
na, Backer-Elektro Hlinsko a Megatech Industries 
Hlinsko. V nich budou žáci těchto oborů vykonávat 
praktický výcvik ve vyšších ročnících.

PROPAGACE DŮLEŽITÝM ÚKOLEM
Zatímco Gymnázium K. 
V. Raise v Hlinsku naplno 
využívá ke své propa-
gaci a informování veřej-
nosti webové stránky 
i svůj facebookový 
profi l, střední odborné 

učiliště zatím žádné podobné kanály nemá. Aktu-
álně zde pracují na jejich zřízení, a přitom se snaží 

nezanedbávat potřebné prezentační aktivity. Vedení 
učiliště volí především osobní kontakt v případě tří 
základních škol v Hlinsku, které každoročně navště-
vuje 100–120 „deváťáků“. Na exkurze do nového areálu 
v Družstevní ulici zve i žáky z nejbližšího regionu. 
Základní informace jim předává prostřednictvím 
letáčků s detailním představením vyučovaných oborů. 
V budoucnu se však počítá s mnohem intenzivnější 
marketingovou kampaní.

DOČKAJÍ SE TAKÉ DÍVKY?
Stará pravda říká, že s jídlem 
roste chuť. Odborné učiliště 
v Hlinsku zaznamenalo svůj 
restart v září 2017 otevřením 
prvního oboru výrobce potravin 
– mlékař. O čtyři roky později se 
přidaly další dva učební obory 
– elektrikář a truhlář. Na jazyk se 
tak logicky vkrádá otázka, kterou 
z dalších profesí přivítá moderní 

budova v Družstevní ulici. Samozřejmě na ni hledá 
odpověď vedení města i školy, ale zatím není roz-
hodnuto. Kromě oboru mlékař jsou však nové obory 
převážně zaměřeny na výuku chlapců. Bylo by proto 
nepochybně velmi žádoucí, aby hlinecké učiliště 
mohlo do budoucna nabídnout některé obory, které 
by zaujaly zejména dívky vycházející z devátých tříd 
základních škol ve městě a jeho okolí. 

FOTOALBUM

Vánoční akademie je příležitostí pro recesisty všeho 
druhu a nepochybně se do ní zapojí také žáci hlineckého 
učiliště.

Praktický výcvik oboru výrobce potravin – mlékař 
probíhá výhradně ve výrobním závodu Mlékárna 
Hlinsko.

Tradiční Majáles je především záležitostí studentů 
gymnázia, ale přispět k programu mohou i budoucí 
mlékaři, truhláři a elektrikáři.

Pro sportovní činnost je k dispozici prostorná tělocvična, 
kde patří k oblíbeným sportům zejména volejbal.

Žáci prvních ročníků se stmelují při různých aktivitách 
na třídenních adaptačních kurzech na Wolkerově 
planině u Svratouchu.

Kominickou štětku vyměnil za dřevo

PŘÍBĚH

„Truhlařina je kreativní 

a voňavé řemeslo – 

ze dřeva lze vyrobit 

všechno.“
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