
PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. Nejvšestrannější ze všech oborů – opravář 
zemědělských strojů – podporuje stipendiem 
Pardubický kraj.

2. V rámci výuky získají žáci zdarma řidičské 
průkazy na osobní a nákladní automobil i traktor 
a svářečská oprávnění na elektrický oblouk a auto-
gen v hodnotě zhruba 120 000 korun.

3. Absolventi školy nacházejí snadno uplatnění na 
trhu práce.

HVĚZDY (ZE) ŠKOLY

Žáci SOUz Chvaletice 
už mnohokrát dokázali, 
že kromě mistrného zvlád-
nutí řemesla se dokáží zdár-
ně zapojit do sportovních, 
kulturních i společenských 
aktivit. Parádní úspěch se 
podařil na jaře 2022 trojici 
tehdejších „druháků“. Lukáš 
Rouha, Tomáš Zdražil 
a Petr Blažek se zúčastnili 
celostátní soutěže Anthropoid vyhlášené Minister-
stvem obrany ČR u příležitosti 80. výročí operace, 
jejímž cílem byl atentát na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Jejich parašutista vytvořený 
z kulatiny, plechu a svářecích drátů byl tak povede-
ný, že se stal v konkurenci 600 výrobků z 200 škol 
vítězem v kategorii středoškoláků! Cenu jim 
v Praze slavnostně předala ministryně obrany Jana 
Černochová. Za nápad, talent i vzornou reprezentaci 
učiliště všem TECHNOhrátky udělují symbolický titul 
Hvězdy (ze) školy.

2022/2023

ŠEL ZA ATMOSFÉROU, PRŮKAZY I KOVÁRNOU

VÍTE, ŽE ŽÁCI...

• ...  absolvují část odborné praxe ve smluvních 
podnicích na reálných pracovištích značkových 
servisů a zemědělských podniků?

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

• ...  vykonávají servisní práce na osobních a ná-
kladních automobilech či traktorech jako součást 
výuky a praktického výcviku?

• ...  se uplatňují jako 
absolventi v země-
dělství, autoservi-
sech, dopravě, 
průmyslu, staveb-
nictví, opraváren-
ských službách či 
živnostenském 
podnikání? 
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S P E C I Á L N Í  V Y D Á N Í  P R O  S T Ř E D N Í  O D B O R N É  U Č I L I Š T Ě  Z E M Ě D Ě L S K É  C H VA L E T I C E

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 

„Nebojím se výzev a rád 
si dávám velké cíle. Proto 
bych chtěl začít po ab-
solvování školy s podni-
káním.“ Na první pohled 
znějí slova osmnáctiletého 
mladíka z Týnce nad 
Labem možná poněkud 
troufale. Matouš Ryglevicz, 

žák třetího ročníku oboru opravář zemědělských 
strojů na SOUz Chvaletice, však nehovoří do větru. 
Naopak, jeho cílevědomost, šikovnost a vztah 
k práci ho předurčují ke splnění tohoto snu.

Co rozhodlo, že jste si zvolil obor opravář 
zemědělských strojů?
Odmalička mě baví práce rukama. Pocit něco 
vytvářet, mě hodně naplňuje. To, že půjdu na střední 
školu s tímto zaměřením, jsem věděl ještě dříve než 
v deváté třídě. 

Jakou jste získal technickou průpravu jako kluk?
Nejprve jsem začínal s kostkami a stavebnicemi, ob-
líbenou jsem měl třeba Sevu. Pak jako starší jsem už 
postupně zkoušel v dílně různé činnosti – pilování, 
broušení, práci se železem i sváření. 

Proč jste si vybral právě zemědělské učiliště ve 
Chvaleticích?
Prvním důvodem bylo, že z Týnce to mám blízko. 
Tím druhým, že tato škola nabízí široké možnos-
ti – řidičské a svářečské průkazy, práci na opravách 

strojů nebo kovárnu, ale také seznámí se základy 
podnikání. Školu jsem si navíc prohlédl při dnu 
otevřených dveří.

Jak se splnila vaše očekávání po 
nástupu do prvního ročníku?
Stoprocentně. Cítil jsem se zde 
velice dobře hned od prvního dne. 
Je zde výborná atmosféra, fajn 
spolužáci i vstřícní učitelé. 

Co na škole nejvíc oceňujete?
Určitě to, že se zde každý den 
něco děje. Neležíme týden 
nebo dva pod jedním 
strojem, ale jeden den 
opravujeme traktor, druhý 
den něco svážíme, třetí 
den jsme zase u jiné-
ho stroje. 

Zvládáte 
studium bez 
problémů?
Poměrně 
dobře, 
i když 
momentál-
ně opakuji 
třetí ročník. 
V polovině 
minulého školního roku jsem 
si totiž zlomil kotník a nemohl 
jsem učiliště navštěvovat. Teď 
musím všechno dohonit.

Máte už za sebou také nějakou praxi ve fi rmě?
Když jsme nemohli do školy během covidového 
období, chodil jsem na praxi do zámečnické fi rmy. 
Dělal jsem tam všechno možné, svářel i kreslil 

výkresy.

Absolvent oboru ovládá pověstných 
devatero řemesel – co máte v plánu?

Dávám si velké cíle, proto bych 
chtěl po škole začít s podnikáním. 
Zatím mám jen malou dílničku, ale 
v budoucnu bych si rád pořídil něco 

většího. Chtěl bych se věnovat 
především opravám motocyklů, 

protože sám jsem 
jejich velkým 

fanouškem. 
Jezdím 

choppery 
na strojích 
značky 
Yamaha.

Co se 
vám na 

vaší práci 
líbí?

To, že je 
kreativní. Člověk 

při ní nemá předem nic 
´nalajnované´, ale naopak 

musí u ní přemýšlet a mít 
představivost, kde může být 

problém a jak ho opravit. 

DOTAZNA

„Ve škole jsem se cítil 

velice dobře hned 

od prvního dne.“
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Přehled učebních a studijních oborů na Střed-
ním odborném učilišti zemědělském Chvale-

tice pro školní rok 2023/2024, kdy sem nastoupí 
současní žáci devátých tříd, je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY

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

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

2

a svařování nerezu metodou TIG. 

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

Dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním 
listem. 

MATURITNÍ OBOR

Mechanizace a služby
41-45-M/01
Studium je určeno pro chlapce i dív-
ky se zájmem o techniku. Absolvent 
se uplatní v mechanizovaných provo-
zech při využívání zemědělské techniky a zabezpečo-
vání její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích 
zabývajících se opravami techniky, diagnostic-
kou a servisní činností. Dále může působit 
v oblasti prodeje zemědělské, dopravní 
a manipulační techniky, v samostatné 
podnikatelské činnosti v oblasti mecha-
nizovaných služeb a dalších služeb pro 
zemědělství, stavebnictví, opravárenství 
a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě 
krajiny, v hospodaření s odpady, jakož 
i v podnicích zajišťujících provoz dopravní 
a manipulační techniky a mobilních strojů. 

Absolvent se uplatní zejména jako technik, 
vedoucí nebo technik v opravnách a zaříze-

ních poskytujících další servisní služby, prodejce 
techniky a pracovník v poradenských službách. 
Může pracovat jako farmář nebo samostatný 
podnikatel v obchodu se zemědělskou techni-
kou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro 
provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, 
jako technik v dopravních fi rmách, v obchodně-
-technických útvarech podniků, ve státní a obecní 
správě apod.

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

Součástí vzdělávání je i příprava k získání 
řidičského oprávnění skupin B, T, C, svářečský 
kurz. Je možno získat další kvalifi kační opráv-
nění i pro ostatní techni-
ku formou organizo-
vaných kurzů.

Dosažené vzdě-
lání – střední 
vzdělání 
s maturi-
tou. 

Přehled učebních a studijních oborů 2023/2024

CO SI VYBRAT 

3 LETÝ 

OBOR

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

ZAJÍMAVOST

Chvaletice se pochopitelně nemohou velikostí rov-
nat Pardubicím, Chrudimi nebo Ústí nad Orlicí. Na 
otázku, zda se zde tak trochu žáci zemědělského 
učiliště nenudí, poskytne pádnou odpověď kalen-
dář nabitý spoustou nejrůznějších aktivit. 

Samozřejmostí jsou exkurze do významných fi rem
jako Ljunghall a Cerea nebo návštěvy prestižních 
expozic Polní dny Kvernelandu a Techagro. V červnu 
2022 navštívili vybraní žáci z druhých ročníků za 
odměnu evropský výrobní závod na výrobu traktorů 
značek Case a Steyer v rakouském městě St. Valentin. 
Velice přínosné jsou také další exkurze jako například 
v poslední době ve fi rmě Motex, tepelné Elektrárně 
Chvaletice, čistírně odpadních vod v Přelouči nebo na 
základně Hasičského záchranného sboru Pardubice.

Bohatá je také školní kulturní nabídka se zájezdy na 
představení Východočeského divadla v Pardubicích 
nebo různé výstavy. Pravidelně se pořádají besedy 
a přednášky na aktuální společenská témata a velký 

zájem je o edukativní zájezdy do Krakova a Osvětimi
či předvánoční Wroclawi. 

Na učilišti působí také sportovní kroužek a kroužek 
vaření, Klub občanských a sociálních kompetencí nebo 
Klub deskových her a zábavné logiky.

Navíc ani samotní žáci se nebojí předvést svůj talent 
a umělecké ambice. Každoročně o tom přesvědčují ze-
jména při náplni programu vánočních besídek, který 
připravují sami. K oblíbeným koníčkům patří rovněž 
fotografování zemědělské techniky. Svými snímky 
prostřednictvím zajímavé výstavy (na snímku) na tohle 
téma se naposledy ve školním vestibulu pochlubili 
opraváři zemědělských strojů Ondřej Huňáček a Josef 
Zahradník. 

NEMAJÍ ČAS NA NUDU

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

4 LETÝ 

OBOR

Speciální vydání pro Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice www.souzchvaletice.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky



ŽÁKŮM DĚLAJÍ CHUTĚ
Že se ve školách nedá 
jíst chutně a zdravě? 
V případě SOUz Chvaletice 
lze konstatovat pravý opak! 
V rámci kroužku vaření 
v domově mládeže vznikla 
originální kuchařka SOUzně-

ní chutí, která je návodem na přípravu tří desítek 
klasických jídel, rychlovek a sladkých pamlsků. 
Obsahuje recepty, které přinesli a vyzkoušeli v prů-
běhu roku sami žáci, sepsali je, texty doplnili auten-
tickými fotkami a vydali. Ani kolektiv zaměstnanců 
jídelny se nespokojuje s letitou rutinou. Nový 
školní rok odstartovala originální novinka – projekt 
Ochutnej Evropu, v jehož průběhu si budou žáci 
pochutnávat každý měsíc na pokrmech jedné 
vybrané země (mj. Slovensko, Maďarsko, Itálie, 
Francie či Španělsko).

STÁLE MODERNIZUJÍ ZÁZEMÍ
SOUz Chvaletice stále 
modernizuje své zázemí 
i technickou infrastruktu-
ru. S fi nanční podporou 
Pardubického kraje se 
uskutečnila v poslední době 
například rekonstrukce 
všech pokojů v prvním pa-

tře domova mládeže. Mají nové podlahy i nábytek 
a žáci si pochvalují i nové matrace, polštáře a peřiny. 
Modernizuje se rovněž učebna informatiky, 
kam se díky krajskému projektu I-KAP II podařilo 
získat interaktivní panel s dotykovým ovládáním 
a pětadvacet osobních počítačů. Škola má k dispozici 
také nové soustruhy a trenažery pro výuku řidičů. 
Nadšení žáků však vyvolalo pořízení automobilové 
stavebnice Kaipan, která se po sestavení promění 
v plnohodnotné provozuschopné vozidlo.

KLADRUBSKÁ DĚVČATA PARŤÁKY
Ryze chlapecké SOUz 
Chvaletice navázalo před 
několika lety zajímavou 
spolupráci s nedalekou 
Střední školou chovu koní 
a jezdectví v Kladrubech, 
jejíž osazenstvo tvoří především dívky. Čilé kontakty 
už vyústily ve společné cesty na lyžařské kurzy, 
vodácký kurz i zahraniční zájezdy, pořádají turnaje
ve vybíjené a přehazované či hudební večery
v domově mládeže. U diskoték se chvaletičtí kluci 
vždy patřičně vytáhnou, protože vlastními silami 
připravují občerstvení. Kladrubská děvčata se jim 
odměňují pozváním na extrémní běžecký překážko-
vý závod Kladruby Race, v němž se účastníci brodí 
i bahnem a hlubokou vodou. V květnu 2022 zde zví-
tězil ve své kategorii žák prvního ročníku Vít Zikán.

„Do Chvaletic mě přivedlo země-
dělství – je ho kolem mě hodně, 
navíc máme vlastní malou farmu, 
takže volba byla jasná. Škola je 
super, nejvíc mě baví opravování 
strojů, hlavně traktorů. Kromě 
opravařiny se naučíme i další 
řemesla jako zámečničinu, ko-
vařinu a svařování – to se může 
v budoucnu hodit. Po škole pů-

jdu rovnou pracovat – už mám i vybranou fi rmu, kam 
nastoupím. Nebojím se, že bych v budoucnu nenašel 
pracovní uplatnění.“
Petr Blažek, 18 let, 3. ročník

„Učiliště mi doporučili kamará-
di. S výběrem jsem spokojený, 
nemůžu si na nic stěžovat. 
Samozřejmě mě nejvíc baví 
praxe a tělocvik... Po škole chci 
jít pracovat někam do svařovny, 
protože to mě fakt chytlo a vím, 
že tuhle práci chci dělat jako své 
zaměstnání. Škola je vhodná 
pro všechny, kdo mají rádi auta, 
traktory, zemědělskou techniku a hlavně se nebojí 
práce rukama.“
Filip Čureja, 17 let, 2. ročník

„Na školu jsem slyšel dobré hod-
nocení, tak jsem sem nastoupil. 
Jsme tu skvělý kolektiv a jsou zde 
i dobří učitelé, kteří nás hodně 
naučí. Navíc tady můžeme získat 
zdarma řidičské a svářečské prů-
kazy. Po škole si chci udělat ještě 
nástavbu – nejdřív v oboru auto-
mechanik a pak také autotronik, 
abych měl komplexnější znalosti. 

Pak nastoupím do servisu, kam již teď chodím na brigá-
dy a praxi. Mým snem je mít jednou vlastní servis.“
Vojtěch Podhrázský, 17 let, 3. ročník

„Zajímal jsem se o zemědělství 
a lákala mě možnost získat výhod-
ně svářečské a řidičské průkazy. 
Na škole je to fajn, baví mě hlavně 
opravovat stroje. Navíc, co se ve 
škole naučím, tak využiji i doma – 
sám si opravím motorku nebo 
čtyřkolku. Uvidím, jak dopadnou 
závěrečné zkoušky, pak bych 
třeba pokračoval na nástavbu, 
abych si prohloubil znalosti, a poté už půjdu pracovat. 
Každopádně chci zůstat u zemědělské techniky.“
Lukáš Pazderka, 17 let, 3. ročník

ZVLÁDNOU NĚKOLIK ŘEMESEL

Proč jste si vybrali obor opravář 

zemědělských strojů?

ANKETA

Škola, která učí pro život
Opraváři zemědělských strojů jsou pro svou 

univerzalitu nazýváni „mistry devatera 
řemesel“. Rozhodně to není nad-
sázka, neboť tento obor je mezi 
všemi strojírenskými právem 
označován za nejvšestranněj-
ší. Ředitelka SOUz Chvaletice 
Mgr. Naděžda Kovářová po-
tvrdí, že zájem firem o tyto 
absolventy je tak velký, že 
jsou rozebraní ještě před 
dokončením školy.

Jak byste charakterizovala 
vaši školu?
Motto naší školy je: Učíme 
pro život. Připravujeme tedy 
široce zaměřené odborníky. 
Naši absolventi se orientují 
na trhu práce a bez problé-
mů nacházejí uplatnění ve 
fi rmách, u živnostníků nebo 
jako soukromí podnikatelé. 
Někteří pokračují ve studiu 
a získávají maturitní vysvěd-
čení nebo vysokoškolský 
diplom. Chceme, aby od nás 
odcházeli profesně zdatní 
a společensky odpovědní lidé. 
Dbáme na zdravé školní klima, 
poskytujeme žákům příjem-
né prostředí a individuální 
přístup. Během studia pro ně 
připravujeme spoustu sportovních 
a kulturních akcí, jezdíme do 
zahraničí, na lyžařský a vodácký kurz 
a zapojujeme se do soutěží.

Jsou absolventi kvalitně 
připraveni na vstup do pracovního 
procesu? 
Jsme škola s dlouhou tradicí, která 
do života i do praxe vyslala nepře-
bernou řadu absolventů. Opravář 
zemědělských strojů je naším tradič-
ním, technicky zaměřeným oborem, 

který vyniká širokou náplní a připravuje na „devatero 
řemesel“. Obor mechanizace a služby osloví žáky se 
zájmem získat maturitu. Tento obor je vhodný i pro 
budoucí soukromé podnikání nebo studium na 
vysoké škole. Přípravu v obou oborech doplňujeme 
mnoha exkurzemi a odbornou praxí v reálných 
fi rmách a podnicích. V rámci teoretické výuky se 
kromě odborné přípravy zaměřujeme na fi nanční 
a digitální gramotnost.

Jaké je uplatnění vašich absolventů v praxi?
Krátce řečeno – velmi široké. Žáci učebního 

oboru získávají záuční listy v oborech 
klempíř, kovář a soustružník. Dále se 
uplatňují v profesích opraváře strojů i au-
tomobilů, ale také řidiče, svářeče, a to jak 
v zemědělském provozu, tak i – navzdory 
názvu učebního oboru – v autodílnách, 
dílnách strojního či stavebního zaměře-
ní, v dopravě a skladovém hospodářství, 
ve službách. Žáci maturitního oboru jsou 

připraveni na pozici technika provozu 
a služeb v oblasti zemědělství, opravá-
renství, stavebního a strojního průmyslu, 

v dopravě a na soukro-
mé podnikání nebo 

studium na vysoké 
škole.

Proč by si měli 
žáci vybrat 
právě vaši 
školu?

Naší velkou 
výhodou je vlastní, 

plně vybavený areál, 
který zahrnuje školu, 

dílny odborného výcviku, 
školní jídelnu, domov mládeže 

a sportoviště. Jsme školou rodinného typu, ve které 
se všichni vzájemně známe a setkáváme. Tím se 
nám daří budovat otevřené školní klima pro žáky 
i jejich rodiče. Obor opravář zemědělských strojů je 
zařazen do stipendijního programu Pardubického 
kraje, což představuje fi nanční bonus pro žáky. Ti se 

současně podílejí na produktivní práci, za niž jsou 
rovněž fi nančně odměňováni. Vzhledem k tomu, 
že Chvaletice jsou na hlavní železniční trati, jsme 

současně dobře dopravně dostupní.

PTÁME SE

VIZITKA ŠKOLY 

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

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

Facebook: facebook.com/souzchvaletice

Ředitelka: Mgr. Naděžda Kovářová

OPSÁNO Z TABULE

„Kromě odborné 

přípravy se zaměřujeme 

na fi nanční a digitální 

gramotnost.“
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Jaroslav Špinka bydlí v Kolíně, ale je důka-
zem toho, že obor opravář zemědělských 

strojů táhne nejen chlapce z vesnic. Tak trochu 
za to může i jeho děda, který pracoval v Země-
dělském obchodním družstvu Zálabí v Ovčá-
rech a za kterým často jezdil. Proto v deváté 
třídě při volbě svého studijního zaměření 
neváhal a přihlásil se na SOUz Chvaletice.

„O techniku, auta, motocykly a traktory jsem se 
odmalička zajímal, tak mi přišlo jako nejlepší řešení 
vybrat si tento obor. Jako kluk jsem 
si rád hrál se stavebnicemi, 
později jsem se rád šťoural 
v různých přístrojích. 
Dnes mám doma malou 
dílničku a snažím se 
opravovat motocykly. 
Tenkrát rozhodlo asi to, 
že jsem často navštěvo-
val Ovčáry a sledoval 
tam družstevní stroje. 
Navíc děda mě vozil na 
traktoru,“ vzpomíná osmnác-
tiletý mladík.

Dnes už je na učilišti žákem tře-
tího ročníku a má leccos za se-
bou. Mimochodem, z kolínské 
základní školy ho do Chvaletic 
doprovodili také další spolužáci.

„Slyšel jsem na školu od 
známých a kamarádů dobré 
reference a všichni mi ji do-
poručovali. Navíc Chvaletice 
nejsou daleko od Kolína a je 
tam výborné vlakové spojení.
Ještě jsem uvažoval o oboru klempíř 
buď na střední škole v Kolíně, nebo 
v Kutné Hoře, ale opravář zemědělských 
strojů nakonec jasně vyhrál – hlavně 
kvůli všestrannosti tohoto oboru a také 
možnosti získat zde zdarma řidičské 
a svářečské průkazy,“ uvádí důvody, které 
vedly k jeho životní volbě.

Na učilišti rozhodně nezahálel. Získal už svářečský 
průkaz na elektrodu a pomalu se připravuje na pla-
men. K tomu se stal i držitelem záučního listu v obo-
ru klempíř. Nyní, ve třetím ročníku, se navíc chystá 
složit zkoušky na všechny řidičské průkazy. Má za se-
bou také praxi, kterou ve druhém ročníku absolvoval 
ještě s jedním spolužákem v zemědělském podniku 
ZAS Bečváry. Vyzkoušel si tam činnosti všeho druhu 
od drobných oprav přes výměnu motorových olejů 
nebo řemenice.

„V Chvaleticích je to fajn a rychle jsem se zde 
adaptoval, protože se mi líbí, že škola je menší, 
skoro všichni se znají a jsou tu i dobře vyba-
vené dílny. Přiznám se, že na učení moc nejsem, 
proto mi vyhovuje, že jeden týden chodíme do 

školy a ten další máme praktický výcvik. Naši 
mistři jsou přímo úžasní! A také je ve škole 

velice bohatý sportovní, kulturní a společen-
ský život, pořád se zde něco děje,“ neskrývá 

spokojenost s výběrem školy.

Říká, že závěrečnými zkouš-
kami příští rok jeho studijní 
anabáze zřejmě ještě 
neskončí, neboť uvažuje 
o maturitě. A po ní už se 

těší na práci v někte-
rém zemědělském 

družstvu.

„Mám rád práci 
rukama a baví 
mě opravovat 
motory nebo 
zemědělskou 
techniku. Navíc 
s tímto oborem 
se nemusím 
obávat o svou 
budoucnost,“
má jasno 

o své budoucí 
profesi velký 

fanoušek 
heavy-
metalové 
skupiny Iron 
Maiden.

PRŮKAZY ZÍSKAJÍ ZDARMA
Velkým lákadlem pro žáky 
SOUz Chvaletice je nepo-
chybně možnost získat 
zdarma v rámci výuky
hned tři řidičská oprávně-
ní – na osobní i nákladní 
automobil a traktor.

Výuka probíhá ve vlastní trenažérové učebně a na 
autocvičišti. Vozový park tvoří vůz Kia Rio, Renault 
Midlum s plachtovou nástavbou a moderní traktor 
Zetor Proxima 80 HS, jako dar Pardubického kraje. 
Dalším skvělým benefi tem jsou svářečské průka-
zy. Každý žák při výuce absolvuje bezplatný kurz 
svařování plamenem a elektrickým obloukem. 
V případě zájmu se může pouze za náklady přihlásit 
i do rozšiřovacího kurzu pro svařování v ochranné 
atmosféře tavící se elektrodou (MAG) i netavící se 
elektrodou (TIG).

SPORT VĚRNÝM SPOLEČNÍKEM
Jestli něco žáky SOUz Chvaletice baví, je to určitě 
sport. Značnou oblibu si získala odvětví jako fl orbal, 
fotbal, hokejbal a volejbal, ale při pravidelných 
a populárních sportovních dnech na konci školního 
roku se závodí i v lukostřelbě, hodu granátem, páce, 
skoku dalekém nebo střelbě ze vzduchovky. Velice 
oblíbená je posilovna v domově mládeže, kde už 
se kvůli značnému zájmu musí vypisovat provozní 

hodiny a pořadníky. Na 
lyžařské a snowboardové 
kurzy se jezdí společně 
s kladrubskými děvčaty 
do Janských Lázní. Popu-
lární jsou také turistické 
toulky nejen po krásném 
okolí Chvaletic, ale třeba i na Sázavu a uskutečnil se 
už i „nultý“ ročník vodáckého kurzu na Orlici.

SLUŽBY VYUŽÍVÁ VEŘEJNOST
SOUz Chvaletice je už dvaadvacet let pořadatelem 
servisních dnů, které se těší velké pozornosti veřej-
nosti z města i okolí. V jejich průběhu spojí zájemci 
příjemné s užitečným. V rámci dne otevřených dveří 
je čeká prohlídka kompletního areálu školy i boha-
tá nabídka motoristických služeb. Veškeré servisní 
práce přitom zajišťují samotní žáci pod dohledem 
učitelů odborného výcviku. Na několika stanoviš-
tích umyjí zdarma vozidlo, zkontrolují stav provoz-
ních kapalin, tlak v pneumatikách, dobíjecí soustavu, 

podvozek, tlumiče nebo 
seřídí světla. Návštěv-
níci si mohou zakoupit 
vhodnou autokosmetiku 
a prohlédnout výrobky 
žáků z kovářské dílny.
Ohlasy na tuto akci jsou 
pokaždé velice pozitivní.

FOTOALBUMKluka z města nasměroval dědeček

Tyto pozoruhodné výrobky vznikly v rámci tradiční školní 
soutěže Řemeslo má budoucnost.

Program vánočních besídek si žáci obstarávají sami 
a nemůže při nich chybět hudba.

V květnu 2022 se uskutečnil tzv. „nultý“ ročník vodáckého 
kurzu na Orlici, organizovaný společně s kladrubskými 
děvčaty. 

Vybraní žáci se zúčastnili atraktivního zájezdu do 
Rakouska s návštěvou prestižního výrobce traktorů 
značky Steyer.

Potvrzení velkého úspěchu – ministryně obrany Jana 
Černochová přijala a slavnostně ocenila úspěšné autory 
vítězné práce v soutěži Anthropoid.

PŘÍBĚH

„Líbí se mi, že škola

 je menší, všichni se znají 

a jsou zde vybavené 

dílny.“
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