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Řemeslný kemp 2019-Tachov
Petr Orthacker, Michal Polanský, Zdeněk Němeček

1. Úvod
Uspořádání letošního řemeslného kempu navazuje na úspěšné předchozí ročníky. Ve
dnech 10. až 13. června Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 popáté zorganizovala
odborný řemeslný kemp Kovovýroba. V areálu školních dílen v Oldřichově se sešlo 12 žáků
prvních ročníků oboru Obráběč kovů a Strojní mechanik z pěti středních škol Plzeňského
kraje.
2. Cíle kempu
Organizátoři si za cíl stanovili ověření osvojených základních teoretických znalostí a
praktických dovedností získaných v prvním ročníku studia. V průběhu žáci získali od lektorů
další zejména praktické dovednosti, které uplatnili při výrobě finálního výrobku – zhotovení
kovového ciferníku, včetně povrchové úpravy a kompletaci s hodinovým strojkem. Součástí
kempu byly i volnočasové aktivity.
3. Časový harmonogram kempu
Pondělí 10. června 2019
čas od

čas do

14:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:40

17:10

17:10

18:15

18:15

18:45

18:45

21:30

22:00

činnost
registrace účastníků kempu -- -odevzdání
požadovaných potvrzení
(„Prohlášení zákonného zástupce dítěte“ a „Další
informace“)
-ubytování – Domov mládeže
-přesun do Jízdárny
přivítání účastníků kempu,
zahájení kempu, proslovy …
prohlídka Jízdárny
prohlídka školy
tachovská rozhledna
večeře
osobní volno
večerka

místo
Domov mládeže

Jízdárna

budova školy, Světce 1

budova školy, Světce 1

Domov mládeže

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
2

Úterý 11. června 2019
čas od
7:00
7:15
7:45
8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:15
15:30
18:00
19:00
22:00

čas do
7:15
7:45
8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:15
15:30
18:00
19:00
21:30

činnost
budíček
snídaně v jídelně školy
přesun do areálu dílen v Oldřichově (autobus)
dopolední výuka
oběd
odpolední výuka
svačina
přesun na DM ve Světcích (autobus)
osobní volno
doprovodný program, Střelnice – 15:45 –17:45
večeře
osobní volno
večerka

místo
Domov mládeže
Budova školy
Zastávka Světce
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
Domov mládeže
TACHOV
Budova školy
Domov mládeže

Středa 12. června 2019
čas od
7:00
7:15
7:45
8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:30
18:00
19:00
22:00

čas
do
7:15
7:45
8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:30
18:00
19:00
21:30

činnost
budíček
snídaně v jídelně školy
přesun do areálu dílen v Oldřichově (autobus)
dopolední výuka
oběd
odpolední výuka
svačina
přesun na DM ve Světcích a pak na bowling (autobus)
doprovodný program, Bowling – 15:45 –17:45
večeře
osobní volno
večerka

místo
Domov mládeže
Budova školy
Světce
1 Světce
Zastávka
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
Domov mládeže
TC, Zimní stadion
Budova školy
Světce 1
Domov mládeže

Čtvrtek 13. června 2019
čas od
6:40
7:00
7:15
8:30
8:45
10:15
10:30

čas do
7:00
7:15
7:30
8:45
10:15
10:30
11:45

činnost

12:00

12:40

přijetí u starosty - Vyhodnocení

Zámek obřadní síň

13:00

13:30

odjezdy do domovských škol

Zámek Tachov

budíček
předání pokojů
snídaně v jídelně školy
přesun DM-Muzeum (autobus)
prohlídka tachovského muzea
přesun Muzeum-Zámek
prohlídka zámku

místo
Domov mládeže
Domov mládeže

Muzeum
Zámek Tachov

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
3

3.1 Hlavní náplň dne
Pondělí 10. června
Účastníky kempu jsme přivítali nejdříve na domově mládeže, kde se ubytovali a
převzali drobné dárky. Následně se všichni přemístili do tachovské jízdárny, kde byl kemp
slavnostně zahájen ředitelkou školy. Hodinovou prohlídkou jízdárny začal čtyřdenní program
a pohled ze střechy na okolí, byl fascinující. Následoval pěší výstup na tachovskou rozhlednu
Vysoká, odkud se naskytl opět nádherný výhled do kraje, umocněný skvělým počasím. Po
sestupu z rozhledny následovala večeře ve školní jídelně a osobní volno. Setkání před
večerkou a krátké povídání uzavřelo první den kempu.
Úterý 11. června
Pracovní den začal pro všechny účastníky snídani, která byla připravena v jídelně školy
ve Světcích. Tam se žáci přesunuli i se svým dozorem pěšky, aby po vydatné snídani mohli
nasednout do připravených mikrobusů, které je odvezly na pracoviště do Oldřichova, do dílny
pro ruční zpracování kovů. Zde byli seznámeni se strojním vybavením dílen CNC.
Po převléknutí do pracovního oděvu a
obuvi se účastníci kempu se svými mistry
sešli na dílně, kde bylo provedeno poučení o
pohybu v areálu, BOZP. Žáci byli
seznámení se stroji, nástroji a pomůckami,
režimem pracoviště a s programem dne. Pak
nastalo to nejdůležitější, představení
výrobku, který budou vyrábět. Výroba
ciferníku hodin z plechu měděného,
mosazného,
duralového,
či
různé
kombinace. První hodina práce znamenala
si nakreslit na papír prvotní návrhy,
s odbornými lektory konzultovat své záměry
a prodiskutovat technologické postupy při realizaci výrobku. Tvar ciferníku i forma zobrazení
hodin a minut, byly jen na vlastní volbě.
Pro výrobu ciferníku pomocí tepání, byla u nás v kovoobráběcí dílně v Tachově
vyrobena speciální tepací kladívka. Tuto techniku však nikdo nevyužil. Mimo to žáci
používali tyto další stroje, nástroje a pomůcky: sloupovou vrtačku, tabulové nůžky, brusku na
nástroje, kladivo, sekáč, průbojníky různých velikostí, rýsovací jehlu, úhelník, úhloměr, ruční
nůžky na plech, pájecí soupravu, pilníky různých velikostí a tvarů, posuvné měřítko, ocelové
pravítko, gumovou paličku, leštící lapovací papír, brusnou pastu, leštící kotouč do vrtačky,
brousící segmenty různých hrubostí, pilník upravený na škrabák. Pro dokončení byl připraven
bezbarvý lak ve spreji, různé barvy ve spreji, permanentní popisovače. Zručnost i vědomosti
byli u účastníků na různé úrovni a s přibývajícím časem se začali objevovat některé velmi
dobré nápady i provedení. Rýsování, pilování, stříhání, klepání, vrtání, broušení, rovnání,
ohýbání, hrotování - to byly činnosti, které se ozývaly dílnou celý den.
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Po krátkém zhodnocení úspěšně
dokončeného pracovního dne začala pro
účastníky kempu další část dne a to cesta na
střelnici do sportovního areálu v Tachově.
Zde byla připravena soutěž ve střelbě ze
vzduchové pušky a z luku. Dvě hodiny zde
„prostřílené“ byly příjemným zážitkem.
Osobní volno bylo pro účastníky příjemným
odpočinkem spojeným s poznáváním města.
Setkání všech účastníků na domově mládeže
a krátký pohovor před večerkou, bylo opět už
jen zakončením dne.
Středa 12. června
Vědomosti a zručnosti získané v předešlém pracovním dnu byly zřejmé a projevily se
jednoznačně kladně při tvorbě a kreativitě jednotlivých účastníků kempu. Před namontováním
hodinového strojku byly ciferníky nastříkané v improvizované lakovně. Na ciferník
s nejsložitějšími nároky na výrobu a čas se
čekalo do posledních minut pracovního dne.
Všechny vyrobené, teď již hodiny, byly
seřazeny a všem bylo přiřazeno číslo pro
anonymní volbu nejpovedenějšího kusu.
Odpolední činnost byla opět laděna ke
sportovním výkonům, tentokrát v místní
sportovní hale při bowlingu. Zábava i
podvečerní osobní volno byly po pracovním
vypětí opravdu zasloužené. Opětovné krátké
setkání před večerkou na domově mládeže
proběhlo ve znamení spokojenosti jak
s výsledky své práce, tak i s organizací i
volnočasovými aktivitami.
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Čtvrtek 13. června
Čtvrteční program byl směřován na návštěvu muzea a zámku. Za účasti místostarosty a
zástupce Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje byly oceněny
nejlepší výrobky a jejich tvůrcům předány ceny. Po poděkování organizátorům a zúčastněným
žákům byl letošní řemeslný kemp ukončen a účastníci se rozjeli do svých domovů.
4. Závěr
Účastníci řemeslného kempu při výrobě ciferníku prokázali teoretické poznatky a
praktické dovednosti získané na svých školách. U žáků, jejich výrobky byly oceněny, se
projevila kreativita a pracovní zručnost. Odborní lektoři ocenili aktivní přístup žáků při
pracovní činnosti a odborný kemp zhodnotili jako úspěšný.
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