
ZO ŠKOLSKÝCH DIELNÍ V PREŠOVE
ZAŠLI DO FIRMY ZA HRANICAMI
Prešovskí študenti zdokonaľovali svoje zručnosti v Českej republike.

PREŠOVy Hovorí sa, že
pripraveným šťastie praje.
A toto sa opäť raz potvrdilo aj
v prípade študentov, ktorí
neváhali a chopili sa ponúk-
nutej príležitosti. V rámci
konzorcia troch škôl SOŠ
technickej, SOŠ dopravnej
a SOŠ služieb sa výmenných
stáží projektu Eraslus+ „Pri-
praveným šťastie praje“ zú-
častnilo celkovo 56 žiakov
z odborov technik drevosta-
vieb, operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby,
autoopravár-mechanik, ka-
derník a kozmetik.
Žiaci a žiačky získavali

mesiac poznatky v Česku
v partnerskej škole SOU
Hluboš 178.

Zo školských dielní do firiem

Možnosť využívať benefity
a vyskúšať si štúdium za
hranicami využili aj žiaci 2.
ročníka na SOŠ technickej,
Volgogradská 1, Prešov,
v poradí štvrtej odbornej
stáži. Partia žiakov z tejto
školy v zložení TimotejMi-
kita (technik drevostavieb),
AlexMikula (technik drevo-
stavieb), DamiánKostár
(technik drevostavieb) a Mi-
chal Gurniak (operátor dre-
várskej a nábytkárskej vý-
roby) prezradila, čo im stáž
dala.
„Cieľom stáže, ktorej sme

sa zúčastnili, bolo zvýšenie
ich odborných zručností, ale
taktiež aj upevňovanie te-
oretických vedomostí
v rámci grafických systémov
a CNC programovania“.
„Naša stáž trvalamesiac
a hlavné pre nás bolo to, že
uvidíme, ako to funguje

v Česku. A bol v tom rozdiel.
Tu u nás smena praxi najmä
v školských dielňach. Tam
sme si skúsili aj to, ako to
funguje reálne vo firmách,“
zhodli sa študenti.
Počas stáže ich rotovali po

firmách tak, aby si toho vy-
skúšali čo najviac. Štvortýž-
dňový čas ich pobytu bol po-
myselne rozdelený na dva
týždne strávené v prostredí
školy a dva týždne na praxi.

Čarovali z dreva

Činnosťou chlapcov bolo
tvorenie výrobkov z dreva.
Tie si sami navrhovali, ná-
sledne spravili CNC program
a vytvorili to na CNC fréze.
„Najprv sme boli všetci spolu
v jednej dielni. Tam sme
spolu vyrábali domček,“
prezradil Timotej.
„Robili sme detský dom-

ček, ktorý bymal ísť doma-
terskej alebo základnej školy.
Farebný, vyrobený z dre-
va, robili sme to vo dvoji-
ciach,“ opísal Alex.
Obsiahnuť pritommali

celý proces.
„Robili sme ho cez CNC

stroj, aj v tomprogrameCNC
na počítači, na rôznych pí-
lach, brúskach a rôznych
strojoch,“ vysvetlil Damián.
Vybavenie, ktorémali

k dispozícii, si chlapcima-
ximálne pochvaľovali.
„Bolo lepšie ako tu,“ zhodli

sa. Pracovali aj v dielni s CNC
strojom, ajmanuálne s vŕ-
tačkou.

Prax? Dala veľmi veľa

To, čo sa učia ako teóriu, si
teraz aplikovali v reálnom

prostredí v praxi.
„Prepájali sme teoretické

vedomosti v grafických sys-
témoch. Išlo o programova-
nie CNC stroja alebo progra-
movanie na programe v po-
čítači.Mali sme plán a kusy,
ktoré treba pospájať,“ opísal
Michal.
Robili rôznymi formami.

„Niekedy sme pracovali aj
ručne. CNC je o naprogra-
movaní, keď sa dá nákres do
CNC, vložia sa konkrétne
parametre a stroj to urobí.
Ak nezadáš parametre
správne a ak urobíš chybu
v nejakomparameteri, tak
viazne celý výrobok.“
Museli tak aj nakresliť, aj

zadať, aj výsledný výrobok
dostať.
„V prvom roku sa učíme

procesymanuálne aj bez
CNC. Lebo nie všade sú ta-
kétomožnosti, napríklad
doma človeka nemá takéto
vybavenie.“
Aby však ukázali svoju

zručnosť, práve tu je to
umenie – dokázať pracovať aj
bez strojov,mať potrebný
manuálny základ. A to
v nadväznosti na konkrétne
veci v rámci programovania.
Partnerská škola, s ktorou

spolupracovali,má prepoje-
nie s výrobnou firmou.
A práve v tej absolvovali
prešovskí žiaci odbornú
prax. Tam sa učili a zdoko-
naľovali v rámci technológií
spracovania dreva a tiež si
vyskúšali, ako to funguje
v rámci firmy, aký je jej
chod, a to všetko pod dozo-
rommajstrov.
„Na praxi, kde sme boli,

sme sa naučili viac ako tu
v škole,“ skonštatovali

s úsmevom.

Priestor aj na oddych

Popri vzdelávanímali v po-
poludňajších hodinách
priestor na bohaté voľnoča-
sové aktivity. Navštívili na-
príklad Prahu, tamojšie pa-
miatky a hrady, tiež aj Kar-
lovmost. A odniesli si odtiaľ
zaujímavý postreh.
„V Česku, tam sa viac sta-

rajú o pamiatky, všetko je
zachované. U nás to veľmi
nie je vidieť,“ zhodli sa.
V rámci voľnočasových ak-
tivítmali priestor nielen pre
vlastný program, ale aj
programpre celú skupinu.
Bolo niečo, čo pre nich bo-

lo ťažším „orieškom“ ?
„Ranné vstávanie do fir-

my. To bolo na piatu, o šies-
tej sme užmali byť vo fir-
me,“ zhodujú sa chlapci.
Pracovali na 8-hodinové
zmeny.
Ak niekto v rámci firmy

vypadol, využili práve ich
prítomnosť a určili ich na
zástup na danémiesto.
Ako generácia, ktorá už

zažila len euro, spomínajú
tiež na to, že zaujímavé pre
nich bolo tiež prepočítavanie
na koruny.

Pohnútky k výberu školy
boli rôzne

Všetci chlapci študujú odbo-
ry s maturitou. Primožnosti
využitia pobytu v rámci
Erasmuneváhali
„Choď, uvidíš, aké je to

v Česku, uvidíš, ako funguje
práca s technikou, aký je
rozdiel pri práci s technikou,
získaš individuálne zruč-

nosti,“ spomínajú chlapci na
podnety a motivácie, kto-
rých sa imdostalo.
„A určite to neľutujeme, že

sme šli, užili sme si to,“
zhodli sa. Okremvzdeláva-
nia, ako s úsmevom skon-
štatovali, si napríklad aj od-
dýchli od súrodencov
a mohli tráviť čas s kama-
rátmi v internátoch. To,
prečo si však vyberali daný
odbor študijný odbor,malo u
každého rôzne počiatky.
Kýmuniekoho prišiel ná-

vrh zo strany rodičov pri po-
moci s výberom školy, nie-
kde došlo k rozhodnutiu po-
čas pomáhania pri prácach
okolo domu – pri upratovaní
dreva. A v ďalšomprípade to
zas bolo primárne o vzťahu
k drevu pred vzťahomk ško-
le, pričomodbor sa k tomu
už prirodzene našiel.

Ak bymali možnosť, išli by
ešte raz

V rámci spolupráce pri da-
nomprojekte „Pripraveným
šťastie praje“ šlo o spojenie
a konzorcium troch prešov-
ských škôl – SOŠ technická 1,
SOŠ dopravná a SOŠ služieb.
Koordinátorombola spo-

mínaná SOŠ technická na
Volgogradskej.
Chlapci, ktorí si Erasmus+

vyskúšali v druhom ročníku,
bymožnosť k jeho zopako-
vaniumali ešte aj na druhý
rok. A vraj by určite išli ešte
raz.
Ako sme sa dozvedeli od

jednej z pedagógovMartiny
Novákovej, ktorá je koordi-
nátoromprojektu, takéto
stáže sú okrem záujmu zo
strany študentov aj výsled-

komvýberu zo strany škôl.
„Žiaci boli vybraní nielen

na základe prospechu, sprá-
vania sa žiaka, ale aj na zá-
klade ich osobností a a tiež
toho, z akého prostredia po-
chádzajú, keďže niektorí
žiaci by si nemohli dovoliť
vycestovať do zahraničia
z rôznych dôvodov.“

Vízie do budúcnosti sú jasné

Chlapci už počas vzdelávania
vedia, čo chcú. Dávajú si za
cieľ živiť sa svojimi rukami
a tým, čo študujú.
„Založiť si firmu, zarábať

vlastnými rukami. Načo sú
námmanažéri, keď nemáme
murárov alebo stolárov?“
zhodujú sa.
Už teraz si pozorne vší-

majú trendy, aké sú na trhu.
Napríklad, ak vraj prechá-
dzajú okolo nejakéhomo-
derného domu, tak sledujú,
aké je drevo na povrchu, aké
sú trendy.
A tvoria aj v rámci rodiny.

„Sestre somuž čosi spravil.
Domček pre sesternicu.
U babky kurník či voliéru pre
papagája,“ vymenúvajú
chlapci to, čo dosiaľ už stvo-
rili.
Ak by simali vybrať odbor

ešte raz, šli by do toho nano-
vo?
„Ťažko je porovnať,mož-

no, keby sombol niekde in-
de, tak by somvravel iné. Ale
teraz by som si nevedel nič
iné okrempráce s drevom
predstaviť,“ zhodli sa štu-
denti, už dnes šikovnímaj-
stri.

z MáriaDudová-Bašistová

z Študenti z Prešova, ktorí naberali skúsenosti v rámci projektu v Česku, Alex,Michal, Damiána Timotej.z Foto: (MDB)
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