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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. SOŠ 
a SOU 
Lanškroun 
nabízí zají-
mavou kom-
binaci oborů 
z oblasti 
strojírenství, 
elektrotech-
niky a služeb, 
reagujících na aktuální potřeby trhu práce. 

2. V nedávno zrekonstruovaném areálu školy 
v Sokolské ulici vyrostla nová přístavba a byly zmo-
dernizovány odborné učebny nákladem 52,5 milionu 
korun.

3.  Obor knihař pro ruční výrobu vyučuje tato ško-
la jako jediná v České republice. 

HVĚZDY (ZE) ŠKOLY

Budoucí knihaři, kteří vyrůstají v SOŠ a SOU Lanš-
kroun, jsou navzdory svému mládí opravdovými mistry 
svého oboru. Na tom, že invenci a kreativitu dokáží pro-
mítnout do krásných vazeb, paspart, kazet či pouz-
der, mají nepochybně zásluhu učitelky odborného 
výcviku. Svůj talent v odborných dovednostech pro-
kazují žáci nejen v rámci České republiky, ale také v prů-
běhu osmi let v dlouhodobých soutěžích projektu 
TECHNOhrátky. Naposledy zde lanškrounští knihaři 
excelovali v lednu 2020, když suverénně zvítězili v umě-
lecké kategorii soutěže Co dokáže škola. Trojlístek ve 
složení Martin Sejkora, Šimon Pravoslav Dvořák 
a Jana Motlová okouzlil porotu s výrobkem nazvaným 
Kočárek s překvapením. 
TECHNOhrátky je už ocenily 
hodnotnými cenami, ale za 
jejich nápaditost a preciznost 
jim udělují navíc i symbolický 
titul Hvězdy (ze) školy.

NA MOTOCYKLU DOJEL K ELEKTROTECHNICE

VÍTE, ŽE...

• ...  obory knihař a ná-
strojař podporuje sti-
pendijním programem 
Pardubický kraj?

• ...  Schaeffl  er Produc-
tion CZ, AVX Czech 
Republic, Forez a další podniky ze Společenství 
fi rem Lanškrounska nabízejí žákům technických 
oborů fi remní stipendia?

• ...  společnost Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí 
otevřela speciální učňovské pracoviště odborné-
ho výcviku, které navštěvují žáci oboru nástrojař?

• ...  škola provozuje vlastní kosmetický a kadeřnic-
ký salon, který se těší velkému zájmu veřejnosti 
a pod vedením učitelek odborného výcviku 
v něm uplatňují svůj talent i žákyně?
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ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 

Je přemýšlivý, cílevědomý a skromný. A navíc 
velký talent. Ondřej Bárta ze Svitav, sedmnác-

tiletý student třetího ročníku oboru mechanik 
elektrotechnik (mechatronik), sice zalituje, že se 
„základkou“ se nikdy nezúčastnil akce projektu 
TECHNOhrátky, ale vzápětí dodá, že 
na jeho zájem o elektrotechniku 
to naštěstí vliv nemělo. Jen si 
potřeboval vybrat správnou 
střední školu. V konkurenci 
hned několika nabídek to 
nakonec vyhrála SOŠ a SOU 
Lanškroun.

Jak dlouho jste váhal v deváté 
třídě při volbě střední školy?
Docela dlouho, protože jsem měl několik 
tipů. Jednalo se o elektrotechnické průmyslovky 
v Pardubicích a Brně. A kdyby už bylo otevřené 
letecké technické lyceum v Moravské Třebové, tak 
bych šel možná tam.

Co vás tedy nakonec přivedlo do SOŠ a SOU 
Lanškroun?
Měl jsem doporučení od známých, kteří zde studo-
vali, a také jsem se v osmé třídě zúčastnil přehlídky 
středních škol ve Svitavách. Tam mě k mému rozhod-
nutí hodně motivoval jeden učitel ze SOŠ a SOU 
Lanškroun. 

V Lanškrouně se pravidelně pořádají akce 
TECHNOhrátek – žádné jste se nezúčastnil?
Bohužel ne. Naše Základní škola T. G. Masaryka ve 
Svitavách byla orientovaná spíše na humanitní smě-
ry studia. Zpětně mě to docela mrzelo a jsem rád, že 
další svitavské školy patří k pravidelným účastníkům 
projektu. 

Splnila se v novém prostředí vaše očekávání?
Věděl jsem, že střední škola v Lanškrouně má výbor-
nou pověst a její absolventi jsou úspěšnými studenty 
vysokých škol. Přesvědčil jsem se, že je to pravda. 
Hodně jsem se zde naučil. Jak jsem měl možnost 
poznat, učitelé odborných předmětů zde patři 

mezi nejlepší. 

Co se vám na vašem oboru líbí?
Rozmanitost práce, která zapojuje 
hlavu i ruce. Výrobek je nejprve 
třeba detailně promyslet a poté 
i sestrojit.

Jaké předpoklady by měl mít 
zájemce o obor mechanik 

elektrotechnik?
Důležité je být především 

nadšenec do elektrotechniky 
a mít nejen logické, ale i kreativ-
ní myšlení. A také dobrou zna-
lost matematiky i schopnost 
vypořádat se s problémem 
a najít řešení. 

Když jsme zmínili 
TECHNOhrátky, 
svůj talent jste 
prokázal v červnu 
2020 vítězstvím ve 
facebookové soutěži 
tohoto projektu 
nazvané Řemeslo doma. 
S čím jste uspěl?
Byl to prototyp simulované 
sestavy brzdy, spojky a plynu. Tehdy 
jsem měl hotový pouze prototyp plynu, 
postupně dílo fi nalizuji. Až vše dokon-
čím, bude to současně moje maturitní 
práce.

Brzda, spojka, plyn. Jste fanoušek motorismu?
Ano, a to mě vlastně přivedlo k mému 

oboru i soutěžní práci. Pět kilometrů 
od mého bydliště se nachází 

motokrosová trať, kde jsem jako 
kluk trávil spoustu času sledo-
váním závodů nebo rozhovory 
s jezdci. V šestnácti jsem si udě-
lal řidičský průkaz na motocykl 
a pořídil si samozřejmě terénní 
stroj.

Máte už představu, co budete 
dělat po střední škole?

Po maturitě chci studovat 
na VUT v Brně. O svém 

povolání však 
zatím nemám 

představu. 
Je přede 

mnou 
ještě 

hodně 
stu-

dia. 

Jednou 
bych však 

rád provozoval 
vlastní fi rmu.
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DOTAZNA

„Líbí se mi 

rozmanitost práce, 

která zapojuje hlavu 

i ruce.“
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Přehled studijních a učebních oborů ve 
Střední odborné škole a Středním odborném 

učilišti Lanškroun pro školní rok 2021/2022, 
kdy sem nastoupí žáci současných devátých tříd 
základních škol, je následující:

STUDIJNÍ OBORY 
S MATURITOU

ELEKTROTECHNIKA
26-41-M/01
Název školního výukového programu: 
Elektronické řídicí systémy
Absolventi mohou vykonávat pracovní činnosti 
uvedené v oboru elektrotechnických činností 
vycházejících z typových pozic povolání. Absol-
vent vzdělávacího programu se uplatní především 
v oborech elektrotechnických činností, informač-
ních technologií, obchodu, managementu i admini-
strativních a správních činností.

MECHANIK 
ELEKTROTECHNIK

26-41-L/01
Název školního 

výukového 
programu: 
Mechatronik

Absolventi jsou schopni vykonávat komplexní 
činnost spojenou s instalací, jednoduššími návrhy, 
oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, 
seřizováním a údržbou konkrétních elektronic-
kých systémů a zařízení. Zvládnou programování 
řídicích systémů s podporou výpočetní techniky. 
Odborná způsobilost mechatronikům umožňuje 
efektivní odbornou komunikaci a spolupráci se 
specialisty z oborů mechaniky, elektrotechniky, 
elektroniky, automatizační techniky a dalších 
příbuzných oborů.

KOSMETICKÉ SLUŽBY
69-41-L/01
Název školního výukového programu: 
Kosmetička
Absolventi jsou schopni při poskytování kosme-
tických služeb kvalifi kovaně volit vhodné techno-
logické postupy a důsledně je dodržovat. Budou 
vybírat přípravky a aplikovat je v souladu s od-
bornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského 
těla a s přihlédnutím k individuálním požadavkům 
zákazníka. Mohou poskytovat poradenské služby 
z hlediska ošetřování pleti obličeje a dekoltu. Uplat-
ní se v povoláních kosmetička, pedikér a manikér 
při poskytování profesionální kosmetické péče 

ve středně velkých a malých provozovnách, 
studiích a salónech. 

UČEBNÍ 
OBORY 
S VÝUČNÍM 
LISTEM

ELEKTRIKÁŘ
26-51-H/01
Název školního výukového 
programu: Elektrikář
Absolventi jsou schopni vykoná-
vat komplexní činnost spojenou 
s instalací, oživováním, opravami, 

provozem, diagnostikou, seřizováním 
a údržbou konkrétních elektronic-
kých systémů a zařízení. Mohou 
provádět montážní a servisní práce 

v elektrotechnice servisu a obchodu. Jsou schopni 
vykonávat samostatné profesní činnosti v oblasti 
elektrotechniky.

NÁSTROJAŘ
23-52-H/01
Název školního výukového programu: Nástrojař
Absolventi jsou připraveni především vyrábět, oše-
třovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní po-
můcky, jako jsou řezné nástroje ke strojnímu obrá-
bění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému 
tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití 
kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky atd. 
Mohou nalézt uplatnění i v příbuzných povoláních, 
např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, 
zámečník, provozní zámečník apod. Tento obor je 
podporován stipendijním programem Pardubic-
kého kraje.

KADEŘNÍK
69-51-H/01
Název školního výukového programu: Kadeřník
Absolventi jsou připraveni na samostatnou, promy-
šlenou a kvalitní práci v oboru kadeřník – kadeřni-
ce. Dokážou tvořit melíry, trvalou ondulaci, večerní 
účesy, stříhání dámských, pánských i dětských 
vlasů, nejen na každodenní, ale také na kreativní 
nošení. Vše dle přání zákazníka, proto je také učen 
vzájemné komunikaci s ním. Po nástupu do pra-
covního procesu jsou schopni se dále individuálně 
rozvíjet, nejen vlastní praxí, ale také následnými 
návštěvami školení pro tvorbu nových trendů.

KNIHAŘ
34-57-H/01
Název školního výukového programu: Knihař 
pro ruční zpracování
Absolventi jsou vybaveni vědomostmi pro podni-
katelskou a zaměstnavatelskou činnost v malých 
a středně velkých knihařských a polygrafi ckých fi r-
mách. Ovládají výrobu jednoduchých a speciálních 
knihařských výrobků na zakázku, jako jsou krabice, 
desky, pasparty, kazety, alba, pouzdra na knihy, 
vazby časopisů, vazby knih do různých knihařských 
materiálů až po vazbu do kůže včetně výzdobných 
technik. Tento obor je podporován stipendijním 
programem Pardubického kraje.

Přehled studijních a učebních oborů 2021/2022

CO SI VYBRAT 

4 LETÉ 

OBORY

Podmínky a kritéria pro získání 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

Výše vyplácených stipendií

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

3. ročník
600 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
400 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

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

3 LETÉ 

OBORY
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ŠKOLA MODERNIZUJE TVÁŘ
V posledních letech SOŠ 
a SOU Lanškroun výraz-
ně zmodernizovala své 
zázemí. U příležitosti oslav 
70. výročí této školy v květnu 
2019 se slavnostně otevřely 
zrekonstruované prostory 
v areálu v Sokolské ulici. 

Nákladem 52,5 milionů korun zde vyrostla nová 
přístavba, vznikly odborné učebny s potřebným 
zázemím pro žáky i učitele a k budově byl také při-
stavěn výtah. Žáci už zde využívají moderní přístro-
je, CNC stroje i další technologie. V listopadu 2019 
se dočkali také sportovci. V částce šesti milionů 
korun z prostředků Pardubického kraje se ve škole 
uskutečnila rekonstrukce stropu a vnitřního osvět-
lení sportovní haly, která teď splňuje parametry i pro 
špičkový volejbal.

NA SOUTĚŽÍCH SBÍRAJÍ TITULY
Žáci SOŠ a SOU Lanškroun patří na soutěžích 
odborných dovedností k tradičně úspěšným 
výpravám. O triumfech 
Ondřeje Bárty a tria kni-
hařů v soutěžích TECHNO-
hrátek v roce 2020 píšeme 
na titulní straně. Také při 
jubilejním, 20. ročníku Ka-

libr Cupu získaly reprezentantky školy hned několik 
skvělých umístění – Barbora Benešová zvítězila 
v kategorii body art a Jana Poulová v nail art. Zlatou 
kolekci doplnila třetí Michaela Lajzová v make upu. 
V prestižním měření znalostí studentů oboru me-
chanik elektrotechnik v Pardubicích se zaskvěl mezi 
zástupci pěti regionů prvenstvím Martin Štyndl, 
který postoupil i do celostátního fi nále soutěže Čes-
ké ručičky. Společně s Danielem Kosánem vyhráli 
navíc kategorii družstev.

SRDCE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
Žáci, pedagogové a zaměst-
nanci SOŠ a SOU Lanškroun 
se věnují také charitativní 
činnosti a pomoci potřeb-
ným lidem. V únoru 2020 žáci 
podpořili sbírku lízátek (na 
snímku) určených nejmenším pacientům s onkolo-
gickým onemocněním. Velká krabice plná sladkostí 
alespoň na chvíli přehlušila nepříjemnou příchuť 
chemoterapie. V březnu, krátce po vypuknutí 
koronavirové pandemie, se škola připojila k výzvě 
Tiskne celé Česko a na 3D tiskárnách začala vyrábět 
plastové díly k ochranným obličejovým štítům. 
V září, ještě před celostátním uzavřením škol, se 
žáci v rámci Srdíčkových dnů podíleli na prodeji 
drobných předmětů a fi nanční výtěžek věnovali na 
pomůcky vážně nemocným dětem.

„Odmalička jsem ráda experimentovala 
se svými vlasy, a tak volba v deváté třídě 
byla jasná. Nejvíce mě baví barvení vlasů 
– a i když já sama se raději držím klasic-
kých odstínů, dělala jsem zákaznicím 
i různé divoké barvy. Po vyučení uvažuji 

ještě o nástavbovém podnikání nebo půjdu rovnou 
sbírat zkušenosti a učit se novým trendům do nějakého 
kadeřnictví. Jednou bych si ráda v Olomouci otevřela 
vlastní kadeřnický salon.“
Kristýna Peřinová, 17 let, 3. ročník oboru kadeřník

„Obor mi doporučil bratranec, navíc mě 
zaujalo příjemné prostřední školy při ná-
vštěvě akce TECHNOhrátek, kterou jsem 
absolvoval se svou ´základkou´. Opraco-
vání kovů mě bavilo už na základní škole 
a na maturitní studium jsem se necítil. 
A i když mě stále obrábění kovů baví a líbí se mi, jak kov 
mění svůj tvar, po škole bych přece jen rád zkusil ještě 
studium nějaké grafi cké školy nebo obor mechatronik. 
O své budoucnosti ještě přesnou představu nemám, ale 
každopádně vím, že obor nástrojař má perspektivu.“
Svatopluk Šácha, 17 let, 3. ročník oboru nástrojař

„Už na ‚základce‘ mě kosmetika bavila – 
hlavně masáže a péče o pleť. Po nástupu 
do školy jsem ani jednou nelitovala. 
Líbí se mi pečovat o lidi a těší mě jejich 
výraz, když jim má péče dělá dobře. Mám 
velkou podporu od rodičů, takže až do-

studuji, otevřu si vlastní kosmetický salon v Lanškrouně. 
Již teď mám několik zákaznic a věřím, že se má klientela 
ještě hodně rozroste.“
Eliška Svojanovská, 17 let, 3. ročník oboru 
kosmetička

„Začal jsem původně studovat informační 
technologie v České Třebové, ale tam se 
mi příliš nedařilo. Rozhodl jsem se proto 
pro přestup do Lanškrouna. Nový obor 
mě zde zaujal, i když nikdy předtím jsem 
se elektronice nevěnoval. Ve škole se 
mi líbí, baví mě hlavně praktický výcvik. Po maturitě 
možná půjdu ještě dál studovat, nebo nastoupím do 
zaměstnání. Zájemci, kteří se na obor přihlásí, by měli 
umět matematiku, aby zvládli výpočty.“
Michal Le Phuong Dong, 17 let, 2. ročník oboru 
elektromechanik pro zařízení a přístroje

„K oboru mě přivedl bratranec, který 
již na škole studoval. Své volby nelituji, 
naopak jsem spokojený – škola, učitelé 
odborného výcviku i náš kolektiv jsou 
fajn. Pilování v prvním ročníku byla cel-
kem nuda, ale teď mě hodně baví práce 

na soustruhu nebo frézce. Po vyučení chci pokračovat 
na nástavbě nebo na jiném čtyřletém oboru, abych 
si prohloubil znalosti v oboru. Jednou bych chtěl být 
mistrem v nějaké fi rmě.“
Petr Kvasnica, 17 let, 3. ročník oboru nástrojař

DĚLAJÍ TO, CO JE BAVÍ

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA

OPSÁNO Z TABULE

Tradice, moderní zázemí a žádaní absolventi

V roce 2019 oslavila SOŠ a SOU Lanškroun 
sedmdesát let své existence. A její webo-

vé stránky sdělí zájemcům hned v úvodu vše 
podstatné: „Jsme škola pro elektrotechniky, 
nástrojaře, kadeřníky, kosmetičky a knihaře. 
Jsme škola, která má dlouholetou tradici a zku-
šenosti. Jsme škola, o jejíž absolventy mají fi rmy 
zájem. Naši studenti vyhrávají oborové soutěže. 
Přijďte se podívat, přesvědčte se na vlastní oči.“ 
Ředitele Ing. Jaroslava Nováka navíc těší, jak 
výrazně se škola v poslední době modernizuje.

Co považujete za hlavní přednost vaší školy?
Zdůraznil bych především uplatnění absolventů, 
zejména technických oborů, v profesním životě. 
O šikovné žáky je velký zájem již během samotného 
studia a zaměstnavatelé jim nabízejí praxi v pres-
tižních fi rmách. Škola dlouhodobě spolupracuje 
s výrobními podniky v regionu a také se 
zahraničními školami formou studijních 
pobytů a praxí. Znalosti, získané u nás, 
mohou absolventi dále rozvíjet nejen 
ve fi rmách, ale i při studiu na nástav-
bách nebo na vysokých školách.

Kde vidíte další zajímavé benefi ty 
pro žáky?
Je jich samozřejmě víc. Určitě moderní 
vybavení odborných učeben, 
laboratoří a dílen. Prostup-
nost vzdělávací nabídky 
mezi obory s výučním 
listem a maturitní 
zkouškou 
v závis-
losti 
na 

zvládnutí učiva. Žáci mohou využít přestupu do jiné-
ho oboru v rámci školy. Rozhodně musím zmínit kva-
lifi kované pedagogické pracovníky, zavádění nových 
trendů a technologií do výuky, vlastní ubytovací 
zařízení nebo široké možnosti sportovního vyžití.

Co nabízíte žákům ve spolupráci s vašimi 
partnery z řad zaměstnavatelů?
Žáci mohou získat odměnu za produktivní činnost 
na pracovištích odborného výcviku nebo přímo na 
pracovištích spolupracujících fi rem a podnikatelů. 
Odměna se pohybuje v řádu tisíc korun měsíčně. 
Obory nástrojař a knihař jsou podporovány také 
Pardubickým krajem. Pokud žáci vykazují výborné 
výsledky při studiu, případně v soutěžích, mohou 
získat i odměny od Sdružení rodičů, přátel a dětí 
školy.

Jsou absolventi kvalitně připraveni na vstup do 
pracovního procesu?
Naše škola se snaží jít s dobou. Žáci se mohou setkat 

s moderními technologiemi a učebními pomůc-
kami v dílnách odborného výcviku, laboratořích 

a odborných učebnách. Další významnou 
skutečností jsou stáže a odborný výcvik ve fi r-
mách, kde nové technologie jsou již součástí 
výrobního procesu. To vše má vliv na další 
uplatnění absolventů školy. 

Proč by si žáci měli vybrat právě vaši 
školu?

Žáci u nás získají kvalifi kaci, která je 
a bude trvale žádána na trhu 

práce. Škola má velmi dobré 
materiální vybavení, moder-
ní prostory a tým zkuše-
ných a odborně zdatných 
učitelů. V neposlední řadě 
je to i provázanost výuky 
odborných předmětů 
v souladu s požadavky 
fi rem v regionu a také 
spolupráce s mnoha 
zaměstnavateli, která 
dlouhodobě vytváří 
velmi dobré podmínky 
pro další uplatnění 
absolventů v průmyslo-
vých podnicích.

PTÁME SE

„O šikovné žáky 

mají fi rmy velký zájem 

již během samotného 

studia.“

VIZITKA ŠKOLY 
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Televize, rozhlas, fi lm, tisk, reklama... Blyštivý 
mediální svět okouzluje svou všudypřítom-

ností i okázalostí. Učaroval také Barboře Bogdá-
ny, která se po základní škole vydala poznávat 
jeho zákulisí na mediální studia do Prahy. Čtyři 
roky uplynuly, ale prostředí redakcí či agentur 
nahradila – SOŠ a SOU Lanškroun! Právě sem 
totiž dvaadvacetiletá dívka z Letohradu neče-
kaně nastoupila na obor knihař. Dnes žákyně 
druhého ročníku ví, že svým rozhodnutím chybu 
neudělala.

„Média jsou fenomén a přitahovala mě vlastně už 
odmalička. Na základní škole mě bavilo psaní článků. 
V osmé a deváté třídě jsme posílali každý měsíc zpra-
vodajství o dění v naší škole do Letohradského zpra-
vodaje. A také jsme vysílali ve školním rozhlase. Stále 
víc mě zajímalo, jak média fungují a jak působí na 
lidi. Proto jsem si také zvolila za svou první střední 
školu mediální studium v Praze,“ vzpomíná 
na své tehdejší rozhodnutí.

Studium v Praze zvládla, ale své 
služby žádné redakci, 
agentuře nebo studiu 
nenabídla. Už během 
školní praxe poznala, 
jak je tato práce 
nesmírně časově i psy-
chicky náročná. Neustálý 
tlak, neúprosné uzávěrky 
a nepříjemný stres.

„Této práci se musíte 
věnovat naplno, být 
s kolegy v neustálém 
kontaktu, diskutovat o obsa-
hu, formě, nápadech. Napíše se 
článek, vytvoří reklama nebo klip 
– a hned se jde na další. Nejbližší 
spolupracovníci v redakci nebo 
ateliéru se v podstatě stávají vaší 
druhou rodinou, ale na tu vlastní 
najednou nemáte čas. To jsem 
však nechtěla, moji nejbližší by 
mi chyběli, navíc vzdálenost 

z Letohradu do Prahy byla hodně dlouhá,“ vysvětluje, 
proč opustila původní profesi.

Nechtěla však zcela zahodit vědomosti, které 
v Praze načerpala. Přemýšlela a hledala možnos-
ti, kde by je uplatnila. Řešení našla blízko od rod-
ného Letohradu – v SOŠ a SOU Lanškroun. Sama 
tuto školu navštívila se „základkou“ z Letohradu při 
jedné z akcí projektu TECHNOhrátky. 

„Knihař je velice zajímavý obor, jemuž ještě před 
nedávnem hrozil skoro zánik. V posledních letech, 
hodně i pod dojmem toho, že se lidé znovu inspirují 
ve stylu retro, se však opět vrací do módy. Školu 
v Lanškrouně jsem znala a věděla, kam jdu. Beze 
zbytku se zde naplnila moje očekávání. Hodně mě 
překvapilo moderní zázemí, příjemní lidé i celková 
atmosféra. Učitelé jsou velice ochotní, přátelští a ješ-
tě nás hodně naučí,“ pochvaluje si školní prostředí.

Svůj nový obor stále ještě poznává – i zásluhou skvě-
lých učitelek odborného výcviku. V prvním ročníku si 

vyzkoušela výrobu krabiček a dárkových kazet, od 
pololetí si troufl a i na měkké vazby – sešity nebo 

leporela. Říká, že kdo na sobě hodně pracuje 
a je šikovný, má už v té době za sebou také 
první klasické knižní vazby.

„Dobrý knihař potřebuje trpělivost, 
pečlivost a sebevědomí. Nesmí se bát 

dotknout papíru ani nástrojů a začít 
něco tvořit. Cítím, že to v sobě mám. 
Jsem hodně trpělivý člověk, který 
– když mu něco nejde – to dělá tak 
dlouho, než se to podaří. Knihařina je 
pestrá práce. Na začátku máte před 

sebou vizi, čeho chcete dosáhnout. 
Postupem času se tato představa 

naplňuje a získává konkrétní 
podobu, a přitom ještě lze 

původní nápad různě 
doplňovat a vylepšovat. 
To je na této profesi 
krásné,“ oceňuje sympa-
tická blondýna, která by 
jednou ráda ve vlastní 

provozovně zkombinovala 
knihařinu se zkušenostmi 

z mediálních aktivit.

NÁSTROJAŘI MÍŘÍ DO ISOLITU-BRAVO 
SOŠ a SOU Lanškroun 
udržuje intenzivní spolupráci 
s mnoha významnými prů-
myslovými podniky z ce-
lého regionu. Ty, které jsou 
součástí Společenství fi rem 

Lanškrounska, podporují školu nejen materiálně 
či fi nančně, ale pro žáky připravily také atraktivní 
motivační program v podobě fi remních stipendií. 
Příkladem nadstandardní spolupráce z poslední 
doby bylo otevření učňovského pracoviště odbor-
ného výcviku ve fi rmě Isolit-Bravo v Jablonném 
nad Orlicí v červnu 2018. Od té doby je pravidelně 
navštěvují žáci druhého ročníku oboru nástrojař. 
Pracují zde v reálném prostředí na moderních stro-
jích, a pokud přitom vykonávají produktivní práci, 
dostávají za ni také odměnu.

KALIBR CUP FESTIVALEM TALENTŮ
Už dvacet let pořádá SOŠ a SOU Lanškroun Kalibr 
Cup, velkolepou show a jedinečný festival žákov-
ské kreativity v kosmetické a kadeřnické tvorbě.
Každoročně v únoru se ho účastní aktérky z dvaceti 
středních škol a učilišť z České republiky a Sloven-
ska. Dívky soupeří v kategoriích účesová tvorba, 
make up, nail art a body art. Tématem, do něhož 
naposledy ladily své výtvory, byl party look neboli 
večerní party v extravagantním stylu. V minulosti 

se už aktéři vyřádili při 
inspiraci punkem, vlnami 
luxusu, dívkami z pláže 
i z plakátů, érou hvězd 30. 
let, Egyptem, živly země, 
karnevalem v Riu, rebel-
kami 60. let, znameními 
zvěrokruhu či Moulin Rouge. Tato akce je nepochyb-
ně i skvělou prezentací školy.

NA CESTÁCH DO CIZINY
Slovensko, Polsko a Německo – to jsou země, 
v nichž sbírají zkušenosti žáci SOŠ a SOU Lanškroun 
v rámci pravidelných výměnných pobytů, stáží nebo 
exkurzí. Do partnerské Střední odborné školy
v Kežmarku na Slovensku míří každoročně kosme-
tičky a kadeřnice. Přes čtvrtstoletí už trvají rovněž 
čilé kontakty s družebními středními školami Zespól 
szkól Nr. 1 a 2 v Dzierzoniowě v Polsku. Tyto stáže 
jsou pro změnu zaměřeny na techniku, robotiku 
a mechatroniku. Žáci technických oborů se mohou 
zúčastnit dvoudenní odborné exkurze do mateř-

ského závodu fi rmy 
Schaeffl  er v německém 
městě Herzogenaura-
chu. Na programu jsou 
však i zážitkové cesty – 
například do Paříže nebo 
adventní Vídně.

FOTOALBUM

Kosmetický a kadeřnický salon, který provozuje škola, bývá 
stále v plné permanenci.

Ve zrekonstruované hale se uskutečnily už podvanácté 
sportovní hry pro žáky z českých a polských speciálních 
škol – jejich součástí bylo i oblíbené malování na obličej.

Body art neboli malování na tělo patří k nejatraktivnějším 
disciplínám Kalibr Cupu.

Maturitní plesy se konají v kulturním domě Sázava a jejich 
součástí je i bohatý doprovodný program.

Lyžařské kurzy tráví žáci na krkonošských sjezdovkách 
v Janských Lázních.

Knihař se nesmí bát dotknout papíru

PŘÍBĚH

„Hodně mě 

překvapilo moderní 

zázemí, příjemní lidé 

i atmosféra.“
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