PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO ELEKTRIKÁŘE
pro žáky 2. ročníků
SBORNÍK
Bohumír SOBOTKA, Martin PIHRT, Ondřej WEISZ
1. Úvod
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, organizovalo Odborný
řemeslný kemp pro elektrikáře ve dnech 20. – 23. června 2022. Řemeslného kempu
se zúčastnilo celkem 8 žáků – elektrikářů ze škol Plzeňského kraje.
Cílem řemeslného kempu je podpora talentovaných žáků 2. ročníků oborů vzdělávání
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-51-H/01 Elektrikář a 26-51-H/02
Elektrikář silnoproud.
Řemeslný kemp plní pro žáky také motivační úlohu, a proto byl připraven pro účastníky
zajímavý odborný úkol a pro volný čas poutavý program.
Při hledání námětu pro odborný úkol jsme se rozhodli pro zhotovení originálního
elektronického výrobku, který není možné zakoupit. Připravené odborné vedení bylo
předpokladem i zárukou, že účastníci o svém oboru získají nové informace a zdokonalí své
vědomosti a dovednosti.
Bluetooth RGB 7 segmentové hodiny
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pondělí 20. 6. 2022
registrace účastníků kempu, ubytování na Domově mládeže
oficiální přivítání účastníků kempu, prohlídka dílen odborného výcviku
prohlídka Plzeňské věže, historické náměstí
seznamovací podvečer, večeře (grilování), posezení venku
osobní volno
večerka
úterý 21. 6. 2022
budíček
snídaně
dopolední výuka
role a působnost Městské policie Plzeň
oběd
odpolední výuka, svačina
večeře
osobní volno
večerka
středa 22. 6. 2022
budíček
snídaně
dopolední výuka
oběd
odpolední výuka, svačina
doprovodný program - Laser game
večeře
osobní volno
večerka
čtvrtek 23. 6. 2022
budíček
snídaně
08:30 odjezd účastníků Kempu a hostů na zříceninu hradu Radyně
historickým autobusem Škoda 706 RTO, vyhodnocení Kempu, předání
cen sponzorů, prezentace výrobků žáků, prohlídka hradu Radyně,
odjezd do SOU elektrotechnického Plzeň
slavnostní oběd žáků a hostů, odjezdy domů
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2. Průběh kempu
20. 6. 2022 – pondělí

Účastníci Odborného řemeslného
kempu se po příjezdu do SOUE Plzeň
ubytovali v Domově mládeže. Po ubytování
odevzdali povinné dokumenty v listinné
podobě. V 15.00 hodin slavnostně na dílně
odborného výcviku zahájil Odborný
řemeslný kemp zástupce ředitele SOU
elektrotechnického,
Plzeň
Bohumír
Sobotka společně s lektory. Žáci kempu
byli seznámeni s programem kempu,
všeobecnými bezpečnostními pravidly
chování v dílnách odborného výcviku a
ostatních
prostorách
školy.
Poté
následovala prohlídka dílen odborného
výcviku a odjezd do centra Plzně. Žáci
společně s lektory navštívili Plzeňskou věž.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Po výstupu na Plzeňskou věž a
rozhledem po okolí se žáci vrátili zpět tramvají
do areálu SOUE Plzeň. Po krátkém odpočinku
následovala společná večeře žáků s lektory
kempu. Žáci si opekli špekáčky a pokračovali v
neformálním posezení účastníků kempu a jejich
lektory s cílem vzájemně se poznat a
prodiskutovat program a odbornou náplň
kempu.
Po 21:00 hodině bylo vyhlášeno osobní
volno a po 22:00 hodin následovala večerka na
Domově mládeže SOUE Plzeň.

21. 6. 2022 – úterý
Druhý den začal
pro všechny účastníky
kempu ubytovaných na
Domově mládeže SOU
elektrotechnického,
Plzeň,
budíčkem 6:30
hodin. Lektoři odvedli
žáky na snídani do školní
jídelny. Po společné
snídani zahájili lektoři
samotnou výuku. Žáci
byli opětovně poučeni o
bezpečnosti práce a
seznámeni s výkresovou
a
další
technickou
dokumentací výrobku.
Lektor stanovil časový
plán výroby pro žáky 2.
ročníků.
Oborným cílem kempu
byla výroba a nastavení
elektronického výrobku,
který
není
možné
zakoupit - Bluetooth RGB
7 segmentové hodiny.
Žáci kompletovali desky plošných spojů, pájeli součástky, skládali a osazovali 3D
displej (LED pásky RGB a propojení vodičů), kontrolovali správnost zapojení a zobrazování
údajů. Pečlivě přezkoumávali a porovnávali teplotu s kontrolním teploměrem, vyrovnávali
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odchylky. Po ukončení všech měření, nastavování a kalibraci provedli finální ošetření desek
plošných spojů a matrice ochranným lakem. Připojili mobilní telefon k hodinám a odzkoušeli
nastavení barev, časů, alarmů.
Hodiny byly složeny z RGB LED pásku s moduly WS2812B a umožňovaly pomocí
mobilního telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace tyto funkce:
- zobrazovat hodiny
- zobrazovat teplotu v místnosti
- pracovat jako stopky
- pracovat jako skóre tabule 00:00 až 99:99
- pracovat jako budík
- automaticky řídit jas dle okolního osvětlení
- uložení času do RTC obvodu
- uložení do EEPROM paměti
- nastavení zabezpečení Bluetooth
Od 10:30 hodin proběhla ukázka práce Městské policie Plzeň. Všechny účastníky
velice zaujala práce psů a psovodů. Byla předvedena základní poslušnost psa. Nejvíce se líbila
ukázka zneškodnění nebezpečného pachatele.
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Dále nám byl předveden odchytový vůz s vybavením a prezentován šetrný odchyt
psa. Zaujala i jízda čtyřkolky a všichni se zajímali o technické vybavení radarového vozidla.
Rušno bylo i před preventivním stanem městské policie.
Po obědě a krátké přestávce pokračovala odpolední výuka vedená lektory opět
v dílnách odborného výcviku. Žáci osazovali desky plošného spoje součástkami SMD, pájeli a
ukončovali vývody desek plošných spojů ohebnými kablíky. V průběhu odpoledne obdrželi
žáci svačinu. V 17:00 hodin lektoři ukončili práce a v 18:15 hodin odvedli žáky na večeři. Po
večeři bylo vyhlášeno osobní volno a ve 22:00 hodin večerka.

22. 6. 2022 – středa
Třetí den začal pro všechny účastníky kempu
ubytovaných
na
Domově
mládeže
SOU
elektrotechnického, Plzeň, budíčkem v 6:30 hodin.
Lektoři opět odvedli žáky na společnou snídani do
školní jídelny. V 8:00 hodin začala dopolední výuka.
Žáci pracovali s hodinami, pájením propojovali
jednotlivé moduly a díly hodin, kompletovali
display. Po sestavení (HW) a odladění hodin (SW)

skládali jednotlivé funkční díly do finální
skříňky.
Od 15:00 hodin do 17:00 hodin
proběhl souboj družstev v Laser game.
Žáci sportovní utkání pojali velmi
aktivně, družstva mezi sebou zdravě
soupeřila. Dvě hodiny utekly jako voda
a po 17:00 hodině se žáci s lektory
vraceli tramvají z Laser game zpět do
areálu SOUE Plzeň. Tam proběhlo
stručné zhodnocení končícího dne a
seznámení s programem následujícího,
posledního dne kempu. Osobní volno využili žáci pro chatování se svými blízkými, sledování
filmů a televize. Ve 22:00 hodin byla vyhlášena večerka.
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23. 6. 2022 – čtvrtek
Poslední den kempu začal pro všechny účastníky
ubytovaných
v Domově
mládeže
SOU
elektrotechnického, Plzeň, tradičně budíčkem v 6:30
hodin. Lektoři odvedli žáky na snídani do školní jídelny.
Po snídani odjela celá skupina včetně lektorů a
pozvaných hostů historickým autobusem Škoda 706 RTO
na zříceninu hradu Radyně, kde za slunečného dne
proběhlo slavnostní vyhodnocení kempu. Při slavnostním
vyhodnocení kempu předali sponzoři kempu žákům
hodnotné ceny a upomínkové předměty.
Vyhodnocení a předání
cen se zúčastnili za
Plzeňský kraj JUDr.
Jaroslava Havlíčková
MBA, vedoucí odboru
školství, mládeže a
sportu; paní Alena
Altmanová, referentka
na úseku organizace
školství.
Hodnotnou
sadu
nářadí
pro
elektrikáře
převzal
z rukou pana Michala
Hrácha,
provozního
ředitele
firmy
INTERSOFT - Automation s.r.o. nejúspěšnější žák 2. ročníku kempu. Za Plzeňské městské

dopravní podniky předával upomínkové ceny žákům kempu pan Filip Švec, technický ředitel
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PMDP společně s paní Olgou Švarcovou, specialistkou personálního oddělení. Za Městskou
policii Plzně předala upomínkové předměty žákům kempu velitelka Služebny Bory Bc. Petra
Machuldová.

Ani naše škola nezůstala pozadu
a ředitel školy, Ing. Jaroslav Černý,
věnoval všem žákům kempu také
upomínkové předměty. Patří se
poděkovat i dalším firmám a
společnostem, které podpořili žáky
kempu. Poděkování patří i Radě města
Starého Plzence, která umožnila
bezúplatné umožnění předání cen na
hradě Radyni. Na tomto setkání žáci
jednotlivě prezentovali své výrobky,
zkušenosti, postřehy a získané nové dovednosti.
Po slavnostním předání cen se účastníci vrátili zpět do Středního odborného učiliště
elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, kde na ně čekal slavnostní oběd, kterého
se zúčastnili žáci, lektoři a významní hosté.

3. Závěr
Odborný řemeslný kemp pro elektrikáře a jeho programová náplň se našim
účastníkům velice líbila. Průběh nebyl narušen žádnou mimořádnou událostí. Účastníci
kempu dodržovali všechna dohodnutá pravidla, dodržovali bezpečnost práce, zásady
slušného společenského chování. Velmi pochvalně se vyjádřili v závěrečné diskusi
k originálnímu technickému zadání výrobku, k přátelskému a neformálnímu přístupu lektorů
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ke skupině i jednotlivcům při vedení. Akt a místo vyhodnocení kempu hodnotili jako velmi
zajímavý, příjemný a originální.
Lektoři hodnotili chování a přístup k práci kladně. Účastníci kempu si svoje výrobky
odnesli domů.

4. Poděkování
Zvláštní poděkování patří všem hlavním sponzorům Odborného řemeslného kempu
pro elektrikáře.
Plzeňský kraj - JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
INTERSOFT - Automation s.r.o. – Ing. Branislav Mózer; jednatel, obchodní ředitel
Plzeňské městské dopravní podniky – pan Filip Švec, technický ředitel; paní Olga Švarcová,
specialistka personálního oddělení
Městská policie Plzeň - Ing. Bc. Petr Vlk, velitel MP
Rada města Starého Plzence

Další sponzoři kempu:
- LASSELSBERGER, s.r.o.
- Plzeňsky Prazdroj, a.s.
- STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
- ŠKODA TRANSPORTATION a.s.; ŠKODA ELECTRIC a.s.
- ŠMT a.s.
Všem výše uvedeným firmám a společnostem patří velký dík a uznání. To, že firmy
sponzorovaly vybrané žáky elektrooborů, chápeme jako další sepětí moderní technické školy
zaměřené na odbornou praktickou výuku žáků s firemním bouřlivě se rozvíjejícím světem.
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Sponzorství firem vnímáme jako významnou podporu k učňovské mládeži. Zároveň tím firmy
vysílají směrem k rodičovské a ostatní veřejnosti zájem o odborný růst talentované mládeže.
5. Kontakt na autory
Bohumír Sobotka
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
sobotka@souepl.cz
377 308 417
737 525 775
Martin Pihrt
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
pihrt@souepl.cz
377 308 412
Ondřej Weisz
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
weisz@souepl.cz
377 308 499
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