PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Sborník
Odborný řemeslný kemp Opravář zemědělských strojů

24. 6. - 27. 6. 2019
SOŠ a SOU Sušice

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.

ÚVOD
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice byla pověřena organizací Řemeslného
kempu „Opravář zemědělských strojů“ pro školní rok 2018/2019. Kemp se uskutečnil ve dnech
24.6 až 27. 6. 2019. Přihlášených bylo 12 budoucích opravářů ze sedmi škol Plzeňského kraje.
Cílem řemeslného kempu je podpora talentovaných žáků 2. ročníku oboru vzdělání 41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů.
Řemeslný kemp plní pro účastníky motivační roli a měl by přispět k upevnění pozitivního postoje
žáků ke zvolenému povolání. Proto byl pro žáky připraven zajímavý program, včetně
volnočasových aktivit.
Kemp byl zaměřen na prohlídky provozů předních zemědělských podniků okresu Klatovy, na
návštěvu regionálního prodejce zemědělské techniky, prostor HZS Klatovy a praktickou ukázku
měření geometrie traktorů v prostorách dílen SOŠ a SOU Sušice.

LEKTOŘI
Vlastimil Svatek
Pavel Hosnedl
Ing. Zdeněk Částka
Bc. Karel Götz
Ing. Petr Kučera
Ing. Josef Škanta
Ing. Josef Hruška
Jaroslav Prokop

Časový harmonogram kempu „Opravář zemědělských strojů“
Pondělí 24. června 2019

15:00
15:30

činnost
Registrace účastníků kempu, odevzdání Prohlášení zák.
15:00 zástupce žáka o bezinfekčnosti, popřípadě originálu
Přihlášky (kdo neposlal předem), ubytování
15:30 Přivítání účastníků kempu, zahájení kempu
18:00 Vycházka do okolí Sušice

18:30

22:00 Večeře, osobní volno

od
14:00

do

Večerka

22:00

místo
Školní jídelna
Domov mládeže
Školní jídelna
Okolí Sušice
Školní jídelna,
domov mládeže
Domov mládeže

Úterý 25. června 2019
od
7:00
7:20
8:00
11:30
12:30
15:30
16:00
18:30
22:00

do
7:20
8:00
11:30
12:30
15:30
16:00
18:00
22:00

činnost
Budíček, osobní hygiena
Snídaně + svačina
Dopolední výuka
Oběd
Odpolední výuka
Svačina
Doprovodný program - bowling
Večeře, osobní volno
Večerka

místo
Domov mládeže
Školní jídelna DM
HZS PK Klatovy, ARBO Klatovy
SŠZP Klatovy
ARBO Janovice nad Úhlavou
Školní jídelna DM
Sušice
Školní jídelna, domov mládeže
Domov mládeže

Středa 26. června 2019
od
7:00
7:20
8:00
11:30
13:00
16:00
16:30
18:30
22:00

do
7:20
8:00
11:00
12:30
15:30
16:30
18:00
22:00

činnost
Budíček, osobní hygiena
Snídaně + svačina
Dopolední výuka
Oběd
Odpolední výuka
Svačina
Prohlídka dílen SOŠ a SOU
Večeře, osobní volno
Večerka

místo
Domov mládeže
Školní jídelna DM
Obchodní družstvo Soběšice
Školní jídelna DM
Agrospol Malý Bor
Školní jídelna DM
Dílny SOŠ a SOU
Školní jídelna, domov mládeže
Domov mládeže

Čtvrtek 27. června 2019
od
7:00
7:20
8:00
11:00
11:30

do
7:20
8:00
11:00
11:30
12:00

činnost
Budíček, osobní hygiena
Snídaně + svačina
Dopolední výuka - geometrie
Oběd
Shrnutí, ukončení kempu, odjezd účastníků

místo
Domov mládeže
Školní jídelna
Dílny U Kapličky
Školní jídelna U Kapličky
Sborovna U Kapličky

Organizátoři kempu si vyhrazují právo upravit harmonogram podle aktuálních podmínek.

První den, 24. 6. 2019, pondělí
Účastníci řemeslného kempu se po příjezdu do Sušice, ubytovali v Domově mládeže. Odevzdali
nezbytné dokumenty a přešli do odborné učebny DM. Zde bylo připraveno slavnostní zahájení
Řemeslného kempu. Žákům byli představeni zástupci pořádající školy, zástupce Plzeňského kraje
a lektoři. Seznámili se s posláním odborných řemeslných kempů a s podporou technického
vzdělávání Plzeňským krajem a také s programem jednotlivých dnů kempu. Oficiální část končila
krátkou prohlídkou Domova mládeže.
Potom následovala odpolední prohlídka ostrova Santos, který je součástí lesoparku Luh. Ostrov je
ze všech stran omýván říčními toky, a to řekou Otavou a Mlýnským potokem. Následoval výstup
ke kapli svatých Andělů Strážných, lidově zvaná Andělíček. Stavba je dominantou města Sušice,
nalézá se 85 metrů nad městem na vrchu Stráž a umožňuje krásný pohled na město a okolí.
Závěrem se účastníci kempu přesunuli na náměstí, kde proběhla prohlídka historických budov.

Druhý den, 25. 6. 2019, úterý
Začíná pro účastníky kempu budíčkem, nezbytnou ranní hygienou a odchodem na snídani. Je
připravena ve školní jídelně Domova mládeže. Po snídani jsou účastníci kempu odvezeni
autobusem Vichrtour do Klatov. Zde člen zásahové jednotky HZS Klatovy pan Pavel Hosnedl žáky
seznámil s nejmodernější hasičskou technikou a materiálním vybavením.
Následoval přejezd do společnost ARBO Klatovy, která patří mezi významné prodejce
zemědělské a komunální techniky v regionu. Pan Bc. Karel Götz nejprve chlapce seznámil
s historií firmy. Následovala prohlídka dílny předprodejního servisu, na volném prostranství
prohlídka vystavených zemědělských strojů a v závěru se uskutečnila exkurze do nové skladu
náhradních dílů. Zde též obdrželi reklamní předměty společnosti.
Po obědě v SŠZP Klatovy a po krátkém odpočinku se budoucí opraváři zemědělských strojů
přesunuli do nedalekých Janovic nad Úhlavou. V areálu bývalých kasáren má společnost ARBO
moderně vybavený servis. Zde mechanici provádí složité opravy zemědělské techniky. Vedoucí
servisu pan Ing. Petr Kučera a jeho zástupce Ing. Josef Škanta nejprve chlapce seznámili
s diagnostikou traktorů New Holland a poté následovala prohlídka areálu dílen.
Po přesunu do Sušice chlapci navštívili Sport hotel Pekárna, kde měli na jednu hodinu zamluvené
dvě bowlingové dráhy. Do této aktivity se všichni rádi zapojili a předváděli solidní výkony při
srážení kuželek. Na Domové mládeže pak následovala večeře a osobní volno.

Třetí den, 26. 6. 2019, středa
Ráno je organizované stejně jako předešlý den. Po snídani jsou odvezeni autobusem dopravní
společnosti Vichrtour do areálu Obchodního družstva Soběšice.
Průvodcem po tomto podniku byla pan Vlastimil Svatek, který je hlavním agronomem OD
Soběšice. Během exkurze měli žáci možnost si prohlédnout nejmodernější zemědělskou techniku
- např. pásový shrnovač píce ROC nebo samojízdný žací mačkač Krone Big M 500 s pracovním
záběrem 9,2 metrů. Dále pan Svatek chlapcům vysvětlil konstrukci a činnost bioplynové stanice,
která zpracovává kejdu, senáž a kukuřičnou siláž. V závěru exkurze si žáci prohlédli nové objekty
živočišné výroby.
Následoval návrat do školní jídelny, kde byl připravený chutný oběd. Po krátké přestávce se žáci
přesunuli do akciové společnosti Malý Bor, která je též zaměřena na zemědělskou prvovýrobu.
Ředitel Ing. Zdeněk Částka seznámil účastníky kempu krátkým videopořadem s podnikem. Při
prohlídce nových kravínů účastníci akce měli možnost vidět nejmodernější techniku používanou
při chovu skotu. Na nedaleké senážní jámě též viděli stroje senážní linky. Následoval přesun do
nedalekých Hradešic, kde společnost provozuje bioplynovou stanici s výkonem 750 MW.
Po návratu do Sušice, následovala prohlídka dílen SOŠ a SOU, večeře a osobní volno.

Čtvrtý den, 27. 6. 2019, čtvrtek
Poslední den je ráno organizované stejně jako předešlé dny. Po snídani se účastníci kempu
přemístili do dílen SOŠ a SOU Sušice, kde měli připravenou praktickou ukázku měření geometrie
traktoru New Holland T4.85. Pan Ing. Josef Hruška a pan Jaroslav Prokop z firmy AD Technik
s.r.o. žáky seznámili v teoretické a praktické části s nejmodernějšími trendy geometrie podvozku
na traktorech.
Po obědě v jídelně školy SOŠ a SOU Sušice následovalo ve sborovně zhodnocení průběhu
kempu. Pan Mgr. Petr Dušek zástupce Plzeňského kraje poděkoval zástupcům sušické školy za
organizaci a průběh kempu. Budoucím zemědělským odborníkům popřál úspěšné studium
v příštím školním roce a poděkoval za výbornou reprezentaci své školy.
Na závěr kempu každý z účastníků obdržel od ředitele SOŠ a SOU Sušice Ing. Jaromíra Koláře
účastnický list a upomínkové předměty.

ZÁVĚR
Řemeslný kemp a jeho programová náplň se žákům líbila. Průběh kempu nebyl narušen žádnou
mimořádnou událostí, účastníci dodrželi všechna dohodnutá pravidla. Pochvalně se vyjádřili
k celému průběhu akce.
Zvláštní poděkování patří Obchodnímu družstvu Soběšice, Agrospolu Malý Bor a.s., HZS Klatovy,
spol. s r.o. ARBO Klatovy a firmě AD Technik s.r.o. za pomoc při realizaci řemeslného kempu.

