PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP TRUHLÁŘ
SBORNÍK
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1. Úvod
Střední odborné učiliště stavební, Borská 55, Plzeň bylo pověřeno organizací řemeslného
kempu pro školní rok 2018/2019. Kemp se uskutečnil ve dnech 17. 6. - 20. 6. 2019.
Přihlášených bylo 8 budoucích truhlářů ze škol Plzeňského kraje.
Cílem řemeslného kempu je podpora talentovaných žáků 1. ročníku oboru vzdělání 33-56H/01 Truhlář. Řemeslný kemp plní pro účastníky motivační roli a přispívá k upevnění
pozitivního postoje žáků ke zvolenému povolání. Pro žáky byla připravena technicky
zajímavá praktická úloha a pro volný čas bohatý program. Úloha byla zaměřena na ověření
získaných manuálních dovedností a na rozvíjení tvůrčích dovedností. Účastníci měli za úkol
zhotovit závěsnou dřevěnou skřínku na klíče z tvrdého dřeva (buku) a po krátkém seznámení
s programováním CNC frézy následně na víku skřínky vyfrézovat polodrážku dle navrženého
námětu předlohy. Lektor provádějící program připravený zástupcem ředitele školy pro
odborný výcvik Ing. Jiřím Hájkem, zaměřil praktickou část nejen na manuální činnost, ale
také na získání znalostí o přípravě a nastavení dřevoobráběcího CNC stroje při jednoduchém
obrábění.
2. Lektoři
Rudolf Gruška
Šárka Halodová
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3. Časový harmonogram kempu „Truhlář“
Pondělí 17. června 2019
od

do

14:00

15:00

15:00
15:30
18:00
19:00
22:00

15:30
18:00
18:30
21:30

činnost
Registrace účastníků kempu Truhlář, odevzdání
Prohlášení zák. zástupce žáka o bezinfekčnosti,
popřípadě originálu Přihlášky (kdo neposlal předem),
ubytování na domově mládeže, přesun do budovy
školy
Přivítání účastníků kempu, zahájení kempu
Doprovodný program dle výběru z nabídky
Večeře
Osobní volno – program dle výběru z nabídky
Večerka

místo
Domov mládeže a
škola
Borská 55
Borská 55
Plzeň a okolí
Borská 55
Plzeň
DM Borská 55

Úterý 18. června 2019
od
6:30
7:00
7:30
8:00
11:30
12:00
15:30
18:00
19:00
22:00

do
7:00
7:30
8:00
11:30
12:00
14:30
18:00
18:45
21:30

činnost
Budíček, osobní hygiena
Snídaně (svačina)
Přesun do areálu školních dílen – nová hala
Dopolední výuka s přestávkou na svačinu
Oběd
Odpolední výuka
Doprovodný program dle výběru z nabídky
Večeře
Osobní volno – program dle výběru z nabídky
Večerka

místo
DM Borská 55
Školní jídelna
Borská 55
dílny Borská 55
jídelna Borská 55
dílny Borská 55
Plzeň a okolí
Borská 55
Plzeň
DM Borská 55

Středa 19. června 2019
od
6:30

do
7:00

činnost
Budíček, osobní hygiena

místo
DM Borská 55

7:00

7:30

Snídaně (svačina)

Školní jídelna

7:30

8:00

Přesun do areálu školních dílen – nová hala

Borská 55

8:00

11:30

Dopolední výuka s přestávkou na svačinu

dílny Borská 55

11:30

12:00

Oběd (+ studený balíček – večeře)

jídelna Borská 55

12:00

14:30

Odpolední výuka

dílny Borská 55

15:30

18:00

Doprovodný program dle výběru z nabídky

Plzeň a okolí
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18:00
19:00
22:00

18:45
21:30

(večeře - studený balíček)
Osobní volno – program dle výběru z nabídky
Večerka

DM Borská 55

Čtvrtek 20. června 2019
od
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
10:30
11:30
12:00

do
7:00
7:30
8:00
8:30
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

činnost
Budíček, osobní hygiena
Snídaně (svačina)
Předání pokojů
Přesun
Exkurze v truhlářské firmě
Přesun
Exkurze v truhlářské firmě
Přesun
Oběd + předání obědových balíčků
Ukončení kempu – odjezdy účastníků kempu

místo
DM Borská 55
Školní jídelna
DM Borská 55
Plzeň

Doprovodný program (nabídka): cca 15:30 – 18:00
- prohlídka historické části města Plzně
- návštěva vybrané památky v Plzni
o pivovarské muzeum
o plzeňské podzemí
o muzeum knihtisku
o městská zbrojnice
- návštěva pivovaru Pilsner Urquel
- návštěva Techmania Science Center
- návštěva zámku Kozel
- návštěva zříceniny hradu Radyně
Osobní volno – nabídka: 19:00 – 21:30
- kino (dle programu Cinestar, Cinemacity)
- kulečník, šipky
- bowling
- grilování
Organizátoři kempu si vyhrazují právo upravit harmonogram podle aktuálních podmínek.
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4. Zahájení
17. 6. 2019 – pondělí
Účastníci Odborného řemeslného kempu se po příjezdu do Středního odborného učiliště
Plzeň, Borská 55 ubytovali v Domově mládeže. Po ubytování odevzdali prohlášení zákonného
zástupce žáka o bezinfekčnosti.
V 15 hodin se uskutečnilo slavnostní přivítání účastníků kempů v zasedací místnosti školy.
Účastníky kempu přivítal ředitel Střediska služeb školám Plzeňského Kraje Ing. Tomáš
Vlášek a ředitel školy Mgr. Miloslav Šteffek. S programem kempu a jeho lektory, učitelem
odborného výcviku Rudolfem Gruškou a asistentkou vychovatele v domově mládeže Šárkou
Halodovou, seznámil zúčastněné zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Jiří Hájek. Žáci
byli seznámeni se všeobecnými bezpečnostními pravidly chování v dílnách odborného
výcviku a ostatních prostorách školy.
Poté se účastníci kempu odebrali ke společné prohlídce nové haly a dále dle programu se
v tělocvičně se zúčastnili sportovních aktivit – nohejbalu, fotbalu. Po ukončení programu
v 17.45 následovala večeře v jídelně školy. V osobním volnu si žáci vybírali aktivity dle
nabídky z předloženého programu, které zajišťovala asistentka vychovatele v domově
mládeže Šárka Halodová. Po 22 hodině je v domově mládeže vyhlašována večerka.
5. Odborná část
18. 6. 2019 – úterý
Druhý den byl pro všechny účastníky kempu budíček v 6:30. Asistentka Šárka Halodová
odvedla žáky na snídani, poté je předala učiteli odborného výcviku Rudolfu Gruškovi, se
kterým přešli do nové haly. V dílně byli žáci seznámeni se samotnou výukou, opětovně
poučeni o bezpečnosti práce a seznámeni s výkresovou a další technickou dokumentací
k zhotovovanému výrobku a byl stanoven časový plán výroby.
Od 8 do 14 hodin probíhala vlastní práce na výrobku – žáci vybrali materiál na výrobek,
kterým byla „Závěsná dřevěná skřínka na klíče“ a pokračovali dle zvoleného postupu výroby.
V praxi si ověřili teoretické znalosti z učiva, které probírali již v 1. ročníku a opakovali před
zahájením vlastní práce na skřínce, tj. rýsování, řezání, dlabání, vrtání, broušení, lakování a
nově i drobné programování a práci na CNC stroji. Odborný lektor popsal a předvedl žákům
práci na dřevěné skřínce „systémem krok za krokem“ s důrazem na bezpečnost práce.
Po skončení pracovního dne byli žáci pochváleni za splnění veškerých postupů výroby a za
zájem, nadšení a pečlivost provedené práce. Ve 14 hodin se žáci přesunuli do jídelny školy na
oběd.
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Odpoledne v rámci doprovodného programu žáci navštívili hrad Radyně, kde se seznámili i
s okolím Plzně. Všem účastníkům se výlet líbil. Po návratu zpět do školy převzala žáky
asistentka vychovatele domova mládeže, následovala večeře a pozvání k dobrovolnému
programu, kterým bylo grilování.

19. 6. 2018 – středa
Třetí den byl pro všechny účastníky kempu budíček v 6:30. Lektoři opět odvedli žáky na
společnou snídani do školní jídelny. V 8 hodin se žáci přesunuli do areálu školních dílen a
dále pokračovala výroba a kompletace výrobku tj. broušení a nátěr voskováním.
V 14 hodin se žáci opět přemístili do školní jídelny k obědu. Poté následoval doprovodný
program dle výběru z nabídky, čímž byla návštěva podzemí Plzeň, kde žáci s doprovodem
poznali zajímavé poznatky. Po doprovodném programu se účastníci kempu odebrali do školy,
kde pokračoval program dle harmonogramu.
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20. 6. 2019 – čtvrtek
Poslední den kempu začal pro všechny účastníky překvapivě budíčkem, a to opět v 6:30 hodin
a zdálo se, že bude znova následovat již zaběhnutý rytmus dne. Lektoři odvedli žáky na
snídani do školní jídelny, pak ovšem nastala změna.

Po snídani žáci předali pokoje na domově mládeže. Poté následovalo proškolení z bezpečnosti
práce a chování při exkurzi. Cílem exkurze byla návštěva truhlářské firmy KOŽELUHA –
ČESKÝ TRUHLÁŘ v Plzni, kde se seznámili s postupem výroby nábytku. Cílem další
exkurze byla návštěva firmy Rott s.r.o. dále seznámení se s výrobou dýhových sesazenek,
dýhování nábytkových dílců, lepení hran a výrobou obalovaných zásuvkových pásů. Obě
exkurze se setkaly s kladnou odezvou.
V 12 hodin se žáci i s lektorem vrátili do školy k obědu a ve 13 hodin se sešli v zasedací
místnosti školy ke slavnostnímu ukončení odborného řemeslného kempu.
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6. Závěr
Odborný řemeslný kemp oboru truhlář a jeho programová náplň se našim účastníkům velice
líbila. Průběh nebyl narušen žádnou mimořádnou událostí. Účastníci kempu dodržovali
všechna dohodnutá pravidla, zejména v oblasti bezpečnosti práce a zásad slušného
společenského chování. Velmi pochvalně se vyjádřili v závěrečné diskuzi k originálnímu
technickému zadání výrobku.
Ukončení kempu se zúčastnil Mgr. Petr Dušek z odboru školství mládeže a sportu krajského
úřadu Plzeňského kraje, ředitel školy Mgr. Miloslav Šteffek, zástupce ředitele SOU stavební
pro odborný výcvik Ing. Jiří Hájek, vrchní učitel odborného výcviku Bc. Jan Rouček, oba
lektoři kempu, učitel odborného výcviku oboru truhlář Rudolf Gruška a asistentka
vychovatele domova mládeže Šárka Halodová, kteří žákům poděkovali za účast na kempu,
kladný přístup, dobře odvedenou práci a reprezentaci svých škol.
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Účastníci kempu se pochvalně vyjádřili k neformálnímu přístupu lektorů ke skupině i
jednotlivcům při vedení kempu, ke všem prostorám školy, dílny, ubytování a stravování. Jako
velmi zajímavé, poučné a originální hodnotili i uskutečněné exkurze.

7. Kontakty
Střední odborné učiliště stavební, Borská 55, Plzeň, 301 00, sou@souplzen.cz
Rudolf Gruška
Šárka Halodová
Ing. Jiří Hájek

ruda.truhlar@seznam.cz
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