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CO SI VYBRAT
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Přehled studijních a učebních oborů 2021/2022
P

řehled učebních a studijních oborů na
OU Chroustovice pro školní rok 2021/2022,
kdy sem nastoupí žáci dnešních 9. tříd, je následující:

DVOULETÝ UČEBNÍ
OBOR

2 LBEOTRÝ
O

PEKAŘ 29-51-E/02
Žáci si osvojí technologické postupy a běžné
pracovní návyky při provádění základních činností
v potravinářském průmyslu se zaměřením na přípravu cukrářských výrobků. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz B.

TŘÍLETÉ UČEBNÍ
OBORY

3

LE TÉ
Y
OBOR

ZÁMEČNÍK 23-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: ruční zpracování kovů, montáže, servisní práce, jednoduché opravy strojírenských
výrobků, zámečnické práce ve stavebnictví, obsluha
obráběcích strojů při technologických operacích, obrábění kovů a výroba jednoduchých součástí, údržba
strojů a zařízení, svařování. Žáci zdarma absolvují
svářečský kurz.
AUTOOPRAVÁŘ 23-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: údržba, seřízení a jednoduché
opravy motorových vozidel, čištění interiérů, mytí
a ošetření karosérií, drobné opravy karosérií, výměna
a doplnění provozních kapalin, příprava vozidel
na technické prohlídky, obsluha specializovaných
strojních vybavení pneuservisů a autoservisů, ruční
zpracování kovů a jednoduché zámečnické práce.
Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz B.
OPRAVÁŘ 41-55-E/01
Žáci si osvojí činnosti: obsluha zemědělských strojů
a zařízení, údržba a opravy a seřizování zemědělských zařízení, údržba a opravy a seřizování zemědělské techniky, traktorů a motorových vozidel, ruční
zpracování technických materiálů, strojní obrábění
kovů a tváření kovů za tepla a za studena, výroba
jednoduchých součástí, lepení, pájení a hlavní metody renovace součástí, demontáž a montáž strojů
a zařízení, pěstování zemědělských plodin a chov
hospodářských zvířat. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz T.
CUKRÁŘ 29-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: příprava cukrářských těst,
hmot, náplní a polev, obsluha jednoduchých
cukrářských strojů a zařízení, tvarování cukrářských
výrobků, estetické dohotovování a zdobení cukrářských výrobků, uchovávání surovin a hotových
cukrářských výrobků, balení a expedice cukrářských
výrobků. Žáci mohou zdarma získat řidičský
průkaz B.
KUCHAŘ 65-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: příprava běžných teplých
pokrmů podle tradičních receptur, příprava jídel
studené kuchyně, nápojů a příloh, práce se surovinami, jejich výběr, opracování a využití při přípravě
pokrmů, uplatňování zásad racionální výživy při přípravě pokrmů, expedice teplých a studených jídel,
stolování a jednoduchá obsluha hostů. Žáci mohou
zdarma získat řidičský průkaz B.
ŘEZNÍK 29-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti:
úprava surovin, úprava
masa, výroba masných
produktů, uchovávání surovin a hotových výrobků
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

s ohledem na jejich jakost a trvanlivost, konzervace
masa, obsluha jednoduchých strojů a zařízení, skladování a expedici masa a masných výrobků, příprava
zboží pro prodej a obsluhu zařízení prodejny, hospodárné využívání surovin a energetických zdrojů. Žáci
mohou zdarma získat řidičský průkaz B.

stanovištích, práce se zahradnickým nářadím a jeho
údržba, příprava a zpracování zeminy, množení
květinové sadby, rychlení, výsadba a ošetřování
rostlin, obsluha závlahových systémů, větrání
a vytápění. Žáci mohou zdarma získat řidičský
průkaz B.

MÓDNÍ DEKORATÉRKA 31-59-E/01
Žáci si osvojí činnosti: jsou výroba oděvů a kusových výrobků, výroba bytových textilních dekorací,
výroba textilních ozdob a módních doplňků, opravy
oděvů a zhotovování částí oděvů, ruční a strojové
šití, tvarování výrobků, malování na textil, batikování, vizážistka a modeláž nehtů, uplatňování
estetických principů při výrobě, obsluha, údržba
a používání strojů a zařízení v oděvní výrobě. Žáci
mohou zdarma získat řidičský průkaz B.

ZAHRADNÍK 41-52-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pěstování rostlin na venkovních i interiérových stanovištích, práce se zahradnickým nářadím a jeho údržba, příprava a zpracování
zeminy, množení sadby, rychlení, výsadba a ošetřování rostlin, sklizňové práce, práce ve školkách
ovocných i okrasných dřevin, obsluha závlahových
systémů, větrání a vytápění, zakládání a údržba
sadovnických a krajinářských úprav, a péče o mladé
výsadby, tvorba květinových aranžmá a okrasných
venkovních výsadeb. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz T.

PRODAVAČ 66-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: odborná manipulace se zbožím během prodejního procesu, příjem a příprava
zboží k prodeji, vyplňování prodejních dokladů,
provádění inventur zboží, práce na kontrolních
pokladnách, dárkové balení základních druhů zboží,
aranžování zboží a estetická úprava prodejních
prostor, práce se stroji, zařízeními a pomůckami
určenými pro prodej zboží. Žáci mohou zdarma
získat řidičský průkaz B.
PEČOVATELKA 75-41-E/01
Žáci si osvojí činnosti: přímá obslužná péče klientům
a pro jejich sociální aktivizaci, činnost osobního asistenta, poskytování služeb osobám při péči o domácnost a děti, provádění úklidu v sociálních, ubytovacích zařízeních, v kancelářích, veřejných prostorách,
šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní
a žehlení prádla a oděvů, příprava hotových pokrmů
podle tradičních receptur, příprava a organizace pracoviště vzhledem k hygienickým předpisům a BOZP.
Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz B.
CHOVATEL ZVÍŘAT 41-51-E/01
Žáci si osvojí činnosti: krmení a ošetřování jednotlivých druhů zvířat, vedení základní stájové evidence, sledování zdravotního stavu zvířat, provádění
základních zoo veterinárních opatření, seřízení,
obsluha a údržba zemědělské techniky a mechanizace, práce související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o zeleň), doprava v zemědělství, pěstování
polních plodin, ovoce a zeleniny, základní zpracování půdy, předseťová příprava, hnojení, setí a sázení,
ošetřování porostů během vegetace, sklizeň, posklizňová úprava a skladování. Žáci mohou zdarma
získat řidičský průkaz T.
ARANŽÉR KVĚTIN 41-52-E/01
Žáci si osvojí činnosti: aranžování
a tvorba sezónních a dárkových
květinových aranžmá ze sušených květin, tvorba svatebních a smutečních aranžmá,
tvorba okrasných venkovních
výsadeb, pěstování květin
na venkovních
i interiérových

ZEDNÍK 36-67-E/01
Žáci si osvojí činnosti: zdění zdiva z různých druhů
materiálů, betonářské práce, montáž prefabrikátů,
povrchové úpravy zdiva omítkami, jednoduché
tepelné izolace, používání specializovaného nářadí,
strojů a zařízení, doprava a skladování různých druhů stavebních materiálů, dodržování technologické
kázně a předpisů BOZP. Žáci mohou zdarma získat
řidičský průkaz T.
TRUHLÁŘ 33-56-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní operace ručního
i strojního obrábění dřeva, výroba a montáž nábytkářských výrobků a dílců, výroba stavebně truhlářských výrobků, uplatňování estetických principů při
výrobě, obsluha strojů a zařízení používaných v truhlářské výrobě, skladování různých druhů materiálů,
dodržování technologické kázně a předpisů BOZP.
Žáci mohou zdarma absolvovat kurz obsluhy
motorové pily.
TESAŘ 36-64-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní operace ručního
i strojního obrábění dřeva, technologické a pracovní
procesy jednoduchých tesařských činností, zhotovení různých typů spojů, výroba nosných dřevěných
konstrukcí, podlahových roštů a dřevostaveb, obsluha strojů a zařízení používaných v tesařské výrobě,
doprava, sušení a skladování různých druhů materiálů, dodržování technologické kázně a předpisů
BOZP. Žáci mohou zdarma absolvovat kurz
obsluhy motorové pily.
DŘEVAŘ 33-57-E/01
Žáci si osvojí činnosti: pracovní operace
ručního i strojního opracování dřevařských
výrobků, zpracování dřevní hmoty v pilařských závodech, obsluha a údržba kmenové
pásové pily, ostření nástrojů, výroba, třídění
a sušení řeziva, ochrana dřeva impregnací,
doprava a skladování různých druhů materiálů, technologické a pracovní procesy
jednoduchých dřevařských činností,
dodržování technologické kázně
a předpisů BOZP. Žáci mohou zdarma získat řidičský průkaz T.

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky
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JDE SI ZA SVÝM SNEM
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ro sedmnáctiletou Nelu Bisovou, která na
Co nového jste se díky tomu přiučila?
Odborném učilišti Chroustovice studuje
Posunula jsem se v latině, kterou ve škole beredruhým rokem na aranžérku kvěme až teď ve druháku. V květinářství jsem
tin, byl její obor jasnou volbou.
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Dostala jsem se k tomu, že
víc!“
DOTAZNA
jsem pomáhala při přípravách svatby a vyráběla
Co vás přivedlo sem na zámek
dekorativní oblouk, pod
a k oboru aranžér květin?
nímž si novomanželé řekli
Už jako holka jsem v tom vyrůstala, protože je můj
své ano. Z této příležitosti jsem
strejda zahradník. Chodila jsem s ním na realizace
měla současně ohromnou razahrad, pomáhala třeba při krášlení kruhového
dost. Jinak jsou hodně náročné
objezdu ve Dvoře Králové a začala jsem si sama
smuteční vazby, než si člověk
skládat kytičky z lučního kvítí. Když jsem pak
v tomto najde svou
v osmičce váhala, kam se vydat po ‚základce‘, začala
osvědčenou
jsem objíždět různé školy a zjišťovat, co a jak. Tak
cestu.
jsem objevila aranžování tady v Chroustovicích
a bylo rozhodnuto.
Na škole jste druhým rokem, tak jak se vám to líbí
v reálu?
Doslova jsem se v tom našla, snažím se jezdit po
soutěžích a zapojovat se do všech aktivit, které jsou
nyní v době epidemie dostupné. V karanténě jsem
třeba nevydržela jen tak se válet doma, a tak jsem si
na vlastní pěst našla brigádu v květinářství, abych se
zdokonalila.

Ve škole se v péči o kytky střídáme. Doma je to pak
ovšem trochu jako v tom rčení o kovářově
kobyle... Já si koupím kytku, snažím se,
ale prostě to nějak nejde. Spíš asi budu
vždycky potřebovat dodávky materiálu.
Na adresu školy nešetříte chválou,
proč byste ji doporučila dalším
žákům?
Učíme se v krásném prostředí na zámku, to je taková perlička. Všichni se tu
navzájem známe a je to tady moc
fajn. Mně vyhovuje, že je tu
tolik hodin praxe, osobně
mám mnohem radši
manuální dřinu než
nějaké papírování.
A samotné aranžování není jen o nějaké vazbě kytek,
ale mnohem víc.
Je to o trendech,
pořád se dá zdokonalovat, podívat se
do ciziny…
Zůstanete v oboru
po vyučení?
No jasně! Navíc chci
do budoucna absolvovat
další soutěže a moc ráda
bych se podívala na
květinovou burzu do
Holandska.

Máte vy
sama zahrádku
nebo pěstujete něco tady
v Chroustovicích?

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY
PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. OU Chroustovice nabízí bohatý výběr sedmnácti učebních oborů z oblasti gastronomie, služeb,
stavebnictví, strojírenství, zahradnictví a zemědělství.

2. V rámci hesla „Netrapte se teorií, staňte se
řemeslníky!“ je výuka zaměřena především na
odborný výcvik a vytváří ideální podmínky pro žáky,
kteří mají problémy v teoretické výuce.

3. V posledních letech byla škola modernizována nákladem
50 milionů
korun
především
ve vybavení
dílen odborného výcviku
– v plánu je
však další
rozsáhlá rekonstrukce.
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

VÍTE, ŽE...

Když mluví o svém oboru, neskrývá nadšení a k tomu jen tak
po paměti v ruce vytváří krásnou
dekoraci. Řeč je o žákyni druhého
ročníku oboru aranžér květin
Nele Bisové, jíž se za zručnost
a kuráž dostalo uznání dokonce
od ředitele Jaroslava Bálka. „Právě
praxe je u řemesel nejdůležitější a nalézt cestu
k příslušným dovednostem je v současné covidové
době velice obtížné. Nela se však s tímto problémem
vypořádala na jedničku a její přístup je vzorem pro
všechny ostatní, kteří to se svým vyučením myslí
vážně. Zapojila se do soutěže Řemeslo doma, kde
získala v umělecké kategorii 3. místo se svým
májkovým věncem a skvěle tak reprezentovala školu,
ale ještě důležitější byla jiná skutečnost. Po uzavření
školy si Nela sehnala brigádu v květinářství a my
se v září nestačili divit, jak ji to posunulo a co
všechno umí,“ píše ředitel v článku na školním webu.
Nele Bisové za její odvahu a šikovnost TECHNOhrátky
udělují symbolický titul Hvězda (ze) školy.

• ... OU Chroustovice sídlí na zámku, původně barokním, později přestavěném v rokokovém stylu,
uprostřed rozsáhlých zahrad a pozemků?
• ... obory vzdělávání jsou určeny pro žáky všech
typů základních škol včetně těch, kteří vycházejí
ze 7. nebo 8. tříd?
• ... uchazeči
o studium,
kteří potřebují
individuální
pedagogický
přístup, jsou
zařazeni do
tříd s nižším
počtem žáků?
• ... ve škole se
nevyučují cizí
jazyky, fyzika
ani chemie?

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

ANKETA
NA PROGRAMU VÍCE PRAXE
Proč jste si vybrali svůj obor?
„Od malička mě fascinovalo divadlo
tím, jak na jevišti září kostýmy jako
barokní šaty a podobné – a já je
chtěla zhotovovat, pracovat pro divadlo. Nejvíc mě baví získávat nové
poznatky, učit se přesnost střihů
i jednotlivé detaily pro svou práci. Po
škole si chci najít místo třeba někde
v galanterii a získávat další zkušenosti. Mým velkým
snem je pracovat v kostymérně v divadle, jako návrhářka a šička kostýmů, nebo je alespoň upravovat.“
Simona Motyčková, 17 let, 2. ročník oboru módní
dekoratérka
„K oboru mě přivedl ještě na základní
škole můj známý. Začalo mě to
zajímat a brzy jsem věděl, že půjdu
do Chroustovic. Práce se dřevem
pěkně voní a mě moc baví, i když to
pro mě není úplně snadné. Po škole
bych chtěl jít pracovat někam do
firmy – věnovat se hlavně podlahám – a získávat další zkušenosti. Každopádně chci
zůstat v oboru.“
Dominik Kusý, 18 let, 3. ročník oboru truhlář
„Od malička jsem doma s mamkou
pekla a hlavně mám ráda sladké. Po
nástupu do školy se můj zájem o cukrařinu ještě více prohloubil a ta práce
mě zcela naplňuje. Nejvíc mě baví
drobná a titěrná práce, jako třeba výroba zdobení apod. Po dostudování
chci jít pracovat někam do cukrárny
a získat tak ještě větší praxi. A potom bych si jednou
třeba moc ráda otevřela vlastní cukrárnu.“
Tereza Klimešová, 16 let, 2. ročník oboru cukrář
„Zajímala mě práce s auty – první,
co jsem kdy udělal, byla výměna
pneumatik. Autoopravář je různorodá práce, někdy hodně těžká, ale i se
se spolužáky zasmějeme a užijeme si
legraci. Na škole je dobrý, kamarádský kolektiv a učitelé jsou přátelští. Až
se vyučím, budu pracovat v oboru –
baví mě to.“
Patrick Grillo, 17 let, 1. ročník oboru autoopravář
„Obor mi přišel velmi zajímavý,
a moje fantazie se zde dá dobře
předvést. Škola nám umožňuje také
realizaci vlastních nápadů a hodně
aranžmá dělám i doma pro soukromé
potřeby, protože mě to moc baví.
Po vyučení se chci aranžování plně
věnovat a zdokonalovat se v tvorbě.
Jednou bych ráda pracovala sama na sebe, přijímala
a realizovala zajímavé zakázky.“
Nela Vargová, 19 let, 3. ročník oboru aranžér květin

VIZITKA ŠKOLY
Adresa:
Odborné učiliště
Chroustovice
Zámek 1
538 63 Chroustovice

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 469 674 447,
+420 469 674 141
E-mail:
uciliste@chroustovice.cz
Web: www.chroustovice.cz

Facebook: Odborné učiliště Chroustovice
Ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Bálek

Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!
M
otto, jímž oslovují v OU Chroustovice
zájemce o studium, zní lákavě: „Netrapte
se teorií, staňte se řemeslníky!“ Není to návod,
aby učebnice skončily na dně šuplíku, ale výzva
školákům, kterým se do hlavy právě lehce
nesypou vzorce, poučky či gravitační zákony.
Ředitel školy Ing. Bc. Jaroslav Bálek upozorňuje, že takto „ušetřené hodiny“ nemíří na konto
volného času žáků, ale naopak hodin strávených
v odborných dílnách.

PTÁME SE
Jak byste co nejvýstižněji
charakterizoval vaši
školu?
Naše obory jsou určené žákům všech
typů základních
škol včetně těch,
kteří vycházejí ze
7. a 8. tříd. Výuka
je zaměřena
především na odborný výcvik. Neučíme cizí jazyky,
ale ani fyziku
a chemii. Tento čas
věnujeme ve školních vzdělávacích
programech získávání dalších kvalifikací.
Žáci tak zdarma získávají
řidičská oprávnění skupiny
B či T, svářečské a lešenářské
průkazy i oprávnění pro práci
s motorovou pilou nebo
křovinořezem.
Jak se v praxi
osvědčuje motto
vaší školy
„Netrapte se
teorií, staňte se
řemeslníky!“?
Je velice výstižné
a myslím i náborově
efektivní. Řada žáků
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Jak pomohla kvalitě výuky výrazná modernizace
zázemí školy?
Myslím, že podstatně. Do modernizace dílenských
prostor přírodovědných a technických oborů
zřizovatel investoval padesát milionů korun nejen
prostřednictvím evropských dotací. Výuka ve
školních dílnách je základem, spolupracujeme však
i s více než sedmdesáti externími firmami. Praxi směřujeme také na produktivní práci. Prodej výrobků
a služeb žáků pozitivně ovlivňuje hospodaření
školy, stejně jako doplňková činnost. Žáky
zapojujeme brigádnicky do pořádání svateb
na zámku, společenských akcí nebo činnosti
pečovatelské služby a oni tak mají možnost
vyzkoušet si získané dovednosti v reálných
provozech – a také si vydělat peníze. Výrazného vylepšení se letos dočkala rovněž
většina pokojů na domově mládeže, kde je
ubytováno 130 našich žáků.
Jaké je uplatnění absolventů vaší školy?
Kromě dvouletého oboru pekař, jsou ostatní
obory tříleté, výstupem všech je výuční list, který
žákům umožňuje nastoupit do firem a zajišťovat
jednotlivá řemesla či založit vlastní podnikání.
V partnerských společnostech zajišťujeme nejen
skupinovou praxi s učitelem, ale i stále více
praxi individuální, kdy žák – většinou třetího
ročníku – realizuje odborný výcvik přímo na
firmě. K nám pak dojíždí pouze na dva dny
teorie. To je velice dobrá cesta, jak si sehnat
zaměstnání již v průběhu vzdělávání. Některé
firmy nabízejí našim žákům i stipendia, výměnou za závazek zaměstnání po vyučení. Těší
nás výsledky průzkumu, který každoročně
provádíme půl roku po závěrečných zkouškách. Vyplývá z něj, že 80 % absolventů je
zaměstnaných – z toho 60 % v oboru. Dalších
10 % pak u nás studuje druhý obor, což je
další dobrý způsob, jak se stát zajímavým pro
trh práce.

smnáctiletého žáka třetího ročníku oboru
řezník Miloslava Bečku předchází samá
chvála. V zemědělském družstvu Rosice, kde
v rámci svého oboru vykonává praxi, na jeho adresu zaznívají slova jako poctivý kluk a šikovný
pracant, co mu to jde od ruky. Ostatně to není až
tak zvláštní, protože se rozhodl spojit svůj život
s řemeslem, které se v jeho rodině předává
z generace na generaci.

PŘÍBĚH
„Nebylo to těžké rozhodování. Řezníka
dělal táta a ještě před ním jeho strejda, je to takové naše rodinné řemeslo.
Roli ale hrálo
rovněž to, že
si uvědomuji, jak je
v současnosti absolventů
mého oboru
málo. Ostatně
i my jsme
nastupovali
původně čtyři
a po půl roce
jsem zůstal
sám. Díky tomu
ale vím, že
budu mít do
budoucna zaručené dobré
uplatnění na
pracovním
trhu,“ vypráví
sympatický
dlouhán.
Toho nejprve
čekalo
zaučení ve škole, kde se
mimo základů řezničiny musel
naučit i důležitá pravidla bezpečnosti v provozu.
Když to úspěšně zvládl, nic mu nebránilo vydat se na

zkušenou. Zkraje se musel trochu rozkoukat a osvojit
si řadu věcí, s nimiž se setkal poprvé, zakrátko se ale
v zemědělském družstvu v Rosicích začal cítit jako
doma.
„Měl jsem štěstí na školu, kde je moc fajn atmosféra
a pak i tady. Jsou tu moc příjemní lidé, pan vedoucí
je vyloženě bomba chlap, který nemá nikdy
problém pomoct, když ho přijdu poprosit o radu.
Navíc mám praxe placené a měsíčně si tak vydělám osm tisíc, což se jednoznačně hodí. K tomu
mám ještě letos ve třeťáku stipendium a už nyní
jistotu uplatnění – až se vyučím, jsem domluvený,
že půjdu sem do Rosic nastálo,“ popisuje osmnáctiletý mladík, který už v současnosti vykonává vše
jako jiní zaměstnanci – poradí si s prací na jatkách,
s bouráním i s výrobou a vše zvládá s čím dál
větším přehledem.
Jediné, co mu v současnosti trochu kazí náladu, je
dojíždění. Miloslav sice bydlí jen 21 kilometrů od
Rosic, ale kvůli špatnému autobusovému spojení
tráví spoustu času na cestě, aby se dostal na
osmou na praxi a po ní zase domů. S tím ale bude
brzy konec, protože si dodělává řidičský průkaz
na osobní automobil, který má v rámci studia
svého oboru na Odborném učilišti Chroustovice
zadarmo. To se mu velmi hodí, protože chce
ušetřené peníze věnovat na splnění svého dalšího velkého snu, kterým je řidičák na traktor!

Vzhledem k tomu, že si při hodinách praxe
vydělá, dokáže si přesto i dnes vyšetřit čas na své
koníčky. „Občas je to náročné, to přiznávám, ale
vždycky se mi nakonec podaří udělat si volno,
i proto, že skutečně chci. Třeba právě
v Chroustovicích jsem poznal
spoustu dobrých kamarádů,
se kterými se pokaždé
moc rád vidím. Kromě
em
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je třeťák, který možná své
rodinné řemeslo jednou zase
předá nástupci.

Žáci organizovaní v rámci SK Integra vyrážejí často
odpoledne za turistikou – zábava je to pokaždé, někdy
pak i pořádný test fyzičky.

Ozdobné vyřezávání mají Chroustovičtí v malíčku, jak
ukázali při návštěvě partnerské školy ve slovenském
Prešově.

Slavnostní róby, účesy, obleky, lakýrky – a jde se na věc!
Stužkovací ples třetích ročníků je mezi žáky nesmírně
populární.

OPSÁNO Z TABULE
NA „INTRU“ JAKO V BAVLNCE
Chroustovický domov
mládeže se dočkal v první
polovině roku 2020 rozsáhlé
rekonstrukce. Za 850 tisíc
korun věnovaných Pardubickým krajem byly pokoje
vybaveny novým nábytkem a podlahami. Škola zakoupila rovněž materiál
na inovaci sádrokartonů, štuků a výmalby a do akce
se zapojili v rámci hodin praktické výuky sami žáci,
než se 11. března musela škola uzavřít a na jejich
místo nastoupili učitelé odborného výcviku. Modernizace se ale dočkalo i zázemí chroustovického
zámku a na břehu řeky Novohradky v současnosti
vzniká relaxační oblast s lavičkami, zelení a chodníčky, která naváže na zámecký park a obyvatelům
areálu i veřejnosti ještě více zpříjemní pobyt.

ŠKOLA PLNÁ SPORTU
Odborné učiliště Chroustovice je ideální destinací
pro všechny milovníky pohybu, jelikož zde funguje
oddíl SK Integra Chroustovice, jenž je součástí ČSMPS.
Žáci se tak mohou zapojit do
celé řady aktivit – jezdí například do bazénu, provozují
halové sporty a po odpoledních vyrážejí na společné
Speciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

vycházejících ze základních škol „lítá“ právě v cizích
jazycích, děsí se fyziky, chemie a obtížné matematiky. Při studiu na naší škole se jim tak velice uleví
a mohou se v klidu věnovat řemeslné přípravě. Trh
práce v naší republice trpí nedostatkem šikovných
lidí, kteří umí a chtějí pracovat, a pro takové není
redukce teorie žádným handicapem.

FOTOALBUM

Dědic řeznických genů
O

turistické výlety, které přinášejí spoustu zábavy, ale
občas dovedou i prověřit fyzické schopnosti zúčastněných. Mimoto chroustovické učiliště v minulých
letech stabilně pořádalo mistrovství České republiky
v sálové a malé kopané a v závodech horských kol.
Celá řada dalších sportovních kroužků pak funguje
při internátu, a tak není nikdy nuda!

JSOU TO (GASTRO)HVĚZDY!
Zkvalitňování stravování ve školních jídelnách je
velkým tématem. Proto
se zámečtí zapojili do
projektu Pardubického
kraje Moderní pojetí
tradičních receptur aneb
Kuchyně našich babiček.
Spolu se školní jídelnou
v Kojetíně vyčarovali
menu sestávající z fazolové polévky s bylinkami, vepřových líček na smetaně se zeleninou
a opečenými brambory a domácího moštu místo
klasického „jídelnového“ čaje. A jelikož se spolupráce
osvědčila, pokračují v ní obě školy nadále. Chroustovičtí, kteří do školního vaření v rámci praktického
výcviku zapojují žáky oboru kuchař, se za skvělé
výsledky mohou v současnosti pochlubit oceněním
Gastrohvězda školních jídelen. Žáci se tak mohou
těšit i na gurmánské zážitky.

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

ZLATÉ RUČIČKY
Nikoliv náhodou se říká,
že řemeslo má zlaté dno.
Škola jednak sází na velké množství praktických
hodin, jednak mají žáci
možnost vyzkoušet si,
co jejich obor obnáší,
v některé z řady firem, jež s učilištěm spolupracují.
Mezi takové společnosti patří například S & Ř, Ch
Kovo, Řeznictví a uzenářství Francouz, Truhlářství
Stejskal, TOM service Moravany nebo zemědělská
družstva Rosice, Moravany a Jenišovice či nemocnice
Chrudim. Žáci se navíc zapojují do péče o zámecký areál, což pro ně znamená další cennou praxi.
Co vypěstují zahradníci, končí pod rukama kuchařů
ve školní jídelně, voňavé dobroty z cukrářské dílny
prodávají prodavači ve školním obchodě…

ÚSPĚCH NA SOUTĚŽÍCH
Ačkoliv situace s koronavirovou pandemií zkomplikovala běžné fungování školství, Chroustovičtí
přesto neseděli se založenýma rukama a když to
bylo možné, zapojovali se do soutěží. Svou školu na
výbornou reprezentovala aranžérka květin Nela
Bisová, která se svou májkou ve tvrdé konkurenci
sedmasedmdesáti výrobků žáků středních škol
obsadila 3. místo v umělecké kategorii mimořádné
soutěže TECHNOhrátek Řemeslo doma. Na slavnostSpeciální vydání pro Odborné učiliště Chroustovice

ní vyhlášení pak přivezla
ukázat vlastnoručně vyrobený věnec a nade vši pochybnost tak potvrdila svůj
talent. Do akce vyrazili v září
budoucí truhláři Michal
Slovák a Filip Foltyn, kteří
reprezentovali školu v rámci
tradiční soutěže Řemeslo/Skill ve Vysokém Mýtě.

Díky spolupráci s regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě
se po zámeckých nádvořích občas prohánějí nablýskané
veterány, které uchvátí srdce každého milovníka aut.

SPECIALIZOVANÉ KURZY ZDARMA
Najít dobré uplatnění na pracovním trhu pomáhají
žákům chroustovického učiliště i četné kurzy, které
na škole mohou absolvovat bezplatně nebo za
zvýhodněných podmínek. Pro obory autoopravář,
aranžér květin, cukrář, kuchař, módní dekoratérka,
pečovatel, pekař, prodavač a řezník je zdarma
řidičský průkaz na osobní automobil, dřevaři,
chovatelé zvířat, opraváři, zahradníci a zedníci získají řidičský průkaz na traktor, truhláři a tesaři se
mohou těšit na kurz obsluhy motorové pily a zámečníci potom na velmi žádaný svářečský kurz.
Protože je na škole
k dispozici potřebná
technika a vlastní
autoškola, je možné
si některý z kurzů
udělat i pokud žák
studuje jiný obor.

Mezi nejoblíbenější obyvatele chroustovického zámku
patří bezpochyby klisna Ariela.

www.chroustovice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

