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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. ISŠ 
Moravská Tře-
bová vyučuje 
jako jedna 
ze dvou škol 
v Pardubickém 
kraji obor 
bezpečnostně 
právní činnost, 
který nabízí 
téměř stoprocentní uplatnění na pracovním trhu.

2. Dřívější zaměření oboru hotelnictví nyní nově 
nahrazují dvě atraktivní varianty vzdělání oriento-
vané na správu a provoz hotelů a rezidencí nebo 
zdravou výživu a sport v hotelnictví.

3. Škola je držitelem Certifi kátu odborných škol, 
tzv. certifi kátu kvality, udělovaného Asociací kuchařů 
a cukrářů ČR.

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

Už třetím rokem je ISŠ Moravská Třebová zapojena 
do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, která 
motivuje mladé lidi k osobnímu rozvoji a získávání 
dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci. 
Po dobu tří nebo šesti měsíců se musí intenzivně 
věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech programu – 
pohybu, dovednosti, dobrovolnictví a expedici. Tým 
moravskotřebovských studentek ve složení Tereza 
Kolomazníková, Tereza Širůčková, Denisa Kirchne-
rová (na snímku), Barbora Lněničková a Nikol Klára 
Doležalová posouvalo své hranice tak úspěšně, že 
25. listopadu 2019 převzalo v Brně ocenění v podobě 
prestižního certifi kátu a odznaku Ceny vévody 
z Edinburghu. Nyní mají děvčata před sebou další 
cíl – absolvování stříbrné 
úrovně a zahraniční expedi-
ce v Litvě. Za jejich nasazení, 
pracovitost a vůli jim TECH-
NOhrátky udělují symbolický 
titul Hvězdy (ze) školy.

2019/2020

NA KONCI SNU CHCE BÝT KRIMINALISTOU

VÍTE, ŽE...

• ...  škola organizuje 
pro žáky základních 
škol přípravné 
kurzy k přijímací 
zkoušce, stejně jako 
přijímací zkoušku 
nanečisto?

• ...  zájemci se mohou zapojit nad rámec výuky do 
zajímavých odborných kurzů – například masér-
ského, barmanského, baristického, sommeliér-
ského či carvingového?

• ...  žáci se účastní v průběhu školního roku mnoha 
exkurzí, návštěv veletrhů a výstav nebo kultur-
ních a sportovních akcí? 

• ...  před nedávnem se uskutečnila rekonstrukce 
sociálních zařízení a podlah odborných i všeo-
becných učeben a také tělocvičny?

Jako kluk si hrál často s kamarády na policis-
ty a zloděje a také ho okouzlil seriál Kobra 

11. Od té doby má prý Radek Vylíčil jasno 
o své budoucí profesi a cílevědomě míří 
k naplnění své představy stát se policistou. 
V současné době je šestnáctiletý mladík 
z Velkých Opatovic studentem druhého 
ročníku oboru bezpečnostně právní 
činnost na ISŠ Moravská Třebová. Z jeho 
slov lze vyčíst, že tato volba naplňuje beze 
zbytku jeho dětský sen.

Kdy jste se rozhodl pro studium 
tohoto oboru?
To byla spíše náhoda, dlouho 
jsem totiž vůbec nevěděl, že 
bezpečnostně právní činnost 
existuje. Myslel jsem, že půjdu 
na gymnázium a po něm na 
policejní akademii. To, že se 
v Moravské Třebové tento obor 
vyučuje, mě nadchlo.

To jste chtěl být už 
odmalička policistou?
Někdy na konci šesté třídy jsem 
začal přemýšlet o tom, že bych 
šel k bezpečnostním složkám a že 
mě tohle poslání bude naplňovat. 
V sedmé třídě už jsem měl jistotu.

Jak se v raném mládí projevoval 
váš vztah k téhle profesi?
Jako kluci jsme si často s kamarády hrá-
li na policisty a zloděje. Hodně mě však 

také ovlivnily různé akční fi lmy 
– třeba Kobra 11. Nešlo ani tak 

o střílečky a automobilové 
honičky, ale uzrávalo ve 
mně odhodlání pomáhat 

lidem a chránit je.

Policista však 
musí být 
i fyzicky zdatný 

– sportoval 
jste 
aktivně?

Už v první 
třídě jsem se 

stal dobrovolným 
hasičem, což mi vydr-
želo dodnes. Bavilo 
mě hodně běhat, a tak 

jsem zastával pozici proudaře. Získal jsem už také 
certifi kát vedoucího mládeže a nyní jako trenér 
připravuji malé žáčky.

Plní škola vaše očekávání, s nímž jste do ní 
nastoupil?
Je to zde přesně takové, jak jsem si představoval. 
Škola i vyučující se nám snaží navodit reálné pro-
středí. Máme spoustu různých projektových dnů, 
které náš obor detailně přibližují. Naposledy jsme 
se spolužáky jako tým techniků řešili vraždu. Snímal 
jsem otisky prstů, a to mě nesmírně bavilo.

Jak se z vás, různých individualit, po příchodu do 
prvního ročníku dávala dohromady parta?
Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, a nikoho jsem ne-
znal. Tato škola nám však neustále vštěpuje, že jsme 
kolektiv a že tvoříme společný tým. Policejní práce 
totiž není pro individualisty. Pokud chceme něčeho 
dosáhnout, tak pouze prací v týmu. V tomto smyslu 
nás učitelé motivovali už na úvodním adaptačním 
kurzu a pokračuje to dodnes, neboť vše děláme 

minimálně ve dvojicích, a nikdy ne 
sami. Mimochodem – máme skvělé 

učitele!

Co vás na oboru nejvíc baví?
Všechno! Odmalička toužím 
být policistou a podřizuji tomu 
vše.

Už máte představu o svém 
budoucím uplatnění?

Kdyby to vyšlo, tak bych se stal nej-
raději kriminalistou, který vyšetřuje 

nejtěžší případy. Takový sen má asi hodně 
lidí, ale já jsem rozhodnutý za tím svým jít s maxi-
málním odhodláním. 

DOTAZNA

www.issmt.cz | www.klickevzdelani.cz/technohratky

S P E C I Á L N Í  V Y D Á N Í  P R O  I N T E G R O V A N O U  S T Ř E D N Í  Š K O L U  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á

„Škola nám neustále 

vštěpuje, že tvoříme 

společný tým.“

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 

Integrovaná střední škola Moravská Třebová www.issmt.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

Přehled studijních a učebních oborů na 
Integrované střední škole Moravská Třebová 

pro školní rok 2021/2022, kdy sem nastoupí žáci 
dnešních osmých tříd, je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY S VÝUČNÍM 
LISTEM

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve 
všech druzích a typech podnikatelských subjektů 
v oblasti stravovacích služeb. Uplatní znalosti z pří-
pravy jídel teplé a studené kuchyně, obsluhy hostů, 
estetické úpravy jídel, současných trendů v gastro-
nomii a dalších.

KLEMPÍŘ
23-55-H/01
Absolventi jsou schopni vykonávat činnosti souvi-
sející s povoláním stavební klempíř. Mají základní 
teoretické znalosti o používaných materiálech, 
technologických a pracovních postupech 
a dovedou vykonávat základní klempířské 
práce. V souladu s potřebami podni-
katelské sféry jsou žáci učebního 
oboru klempíř také seznámeni 
se základními materiály, tech-
nologickými a pracovními po-
stupy používanými pro práce 
na střechách v souvisejících 
oborech pokrývač a tesař. 

POKRÝVAČ
36-69-H/01
Absolventi jsou schopni vy-
konávat pokrývačské práce na 
šikmých a plochých střechách. 
Znají pokrývačské materiály, mají 
přehled o pracovním nářadí, po-
můckách mechanizačních zařízení 

používaných v oboru, dovedou třídit a připravovat 
pokrývačské materiály ke zpracování, používají 
základní projektové a technické dokumentace 
střech, volí správný technologický a pracovní postup 
a organizaci pracoviště při krytí šikmých a plochých 
střech různými druhy krytin.

ZEDNÍK 
36-67-H/01
Tento obor je podporován stipendiem 
Pardubického kraje.
Absolventi mohou získat uplatnění při samostat-
né podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Umějí 
zhotovit jednoduché technické náčrty, volit správný 
technologický postup a organizaci práce, postavit 
a demontovat lehké lešení, dopravit materiál a při-
pravit jej před jeho zpracováním, rozměřit, správně 
založit a osadit stavební konstrukce a další nezbytné 
činnosti.

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ 
OBORY S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
68-42-M/01

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž 
je pracovní činnost vázána na znalost 

a správnou aplikaci práv-
ních předpisů České 

republiky ve 
věcech 
veřej-
ného 
po-

řádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní 
v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě 
(státní správě a samosprávě), v odborech ochrany 
velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve 
složkách Integrovaného záchranného systému apod.

HOTELNICTVÍ
65-42-M/01 
Absolventi se uplatňují ve středních obchodně 
provozních a obchodně ekonomických funkcích 
v hotelích, podnicích a organizacích veřejného 
a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských 
a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, 
akciových, soukromých i státních podnicích. Výuka 
probíhá v následujících variantách:

Hotelnictví a turismus:
zaměření na gastronomii, přípravu pokrmů a obslu-
hu, cestovní ruch.

Správa a provoz hotelů a rezidencí:
zaměření na technickou správu, zajištění provozu 
a ochrany hotelů a rezidencí.

Zdravá výživa a sport v hotelnictví:
zaměření na organizaci sportovních, pohybových, 
zážitkových a volnočasových aktivit pro klienty 
s orientací na principy zdravé výživy a dietního 
stravování.

SOCIÁLNÍ ČINNOST
75-41-M/01.
Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních 
službách v různých ambulantních nebo poby-
tových zařízeních a v terénních službách, při 
poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. 
Uplatňuje své vědomosti a dovednosti potřeb-

né pro zajišťování přímé obslužné péče a osobní 
asistence klientům, pro podporu jejich soběstač-

nosti a sociální aktivizaci. Také se může 
uplatnit v managementu sociálních 

služeb. Absolvent získá odbor-
nou způsobilost pro vázanou 
živnost Péče o dítě do tří let 
věku v denním režimu. 

Přehled učebních a studijních oborů 2021/2022

CO SI VYBRAT 

3 LETÉ 

OBORY

4 LETÉ 

OBORY

Podmínky a kritéria pro získání stipendií

1) hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný 
nebo 2 – chvalitebný

2) celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl/a s vyznamenáním 
nebo prospěl/a 

3) chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré

4) ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

5) žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

6) žák nemá neomluvenou absenci

Výše vyplácených stipendií

1. ročník
400 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
300 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

2. ročník
500 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
300 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

3. ročník
600 Kč měsíčně za výborné (1) hodnocení žáka z odborného výcviku.
400 Kč měsíčně za chvalitebné (2) hodnocení žáka z odborného výcviku.

Kam pro informace: 
Podrobné informace o stipendijních programech naleznete 
na www.klickevzdelani.cz.

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

Integrovaná střední škola Moravská Třebová www.issmt.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky



HOTELNICTVÍ UŽ JINAK
Od září 2020 se dočká 
maturitní obor hotel-
nictví a turismus na ISŠ 
Moravská Třebová pod-
statné inovace. O jeho 
klasickou podobu totiž 
byl v poslední době 

mezi žáky základních škol poměrně malý zájem, 
a tak vedení školy iniciovalo změny, které výrazně 
zvyšují atraktivitu tohoto oboru. Pro zájemce se 
otevřou hned dvě nové varianty: Správa a provoz 
hotelů a rezidencí se zaměřením na jejich tech-
nickou správu, zajištění provozu a ochranu a také 
Zdravá výživa a sport v hotelnictví se specializací 
na organizaci sportovních, pohybových, zážitkových 
a volnočasových aktivit i zdravý životní styl. Ohlasy 
na novinky jsou vesměs pozitivní, nové zaměření 
žáky, rodiče i pedagogy oslovilo.

DO ŠKOLY VOZÍ TROFEJE
Žáci ISŠ Moravská Třebová sbírají 
úspěchy také v soutěžích odbor-
ných dovedností. Tradičně se jim 
daří v gastronomických oborech, 
což v roce 2019 potvrdila zejména 
Eva Juračková (na snímku), 
která na Gastro Cupu v Přerově 
obsadila v kategorii číšník druhé 

místo a v soutěži Gastro Junior 2019 – Bidfood 
Brno získala nejen zlaté pásmo, ale i cenu za nejlepší 
kreativitu. V Přerově se k ní stříbrnou příčkou přidala 
kuchařka Denisa Kopecká. Se zlatým pásmem se 
vrátili z Gastro Mánes 2019 v Kroměříži Adam Polá-
ček a Romana Poláková z oboru stravovací služby. 
Výborně si vedl v soutěži Rozhoduj o Evropě! 
v Pardubicích student oboru bezpečnostně právní 
činnost Pavel Macků, jenž skončil třetí.

ZA ZKUŠENOSTMI DO ZAHRANIČÍ
Možnost načerpat bohaté 
zkušenosti mají žáci ISŠ 
Moravská Třebová při růz-
ných odborných praxích 
a stážích v zahraničí. Čilé 
jsou především kontakty 
se Střední odbornou 
školou obchodu a služeb v Žiaru nad Hronom na 
Slovensku. Spolupráce spočívá ve vzájemných 
výměnách budoucích kuchařů a číšníků. Novinkou je 
možnost stáže v Německu pro žáky oboru sociální 
činnost v rámci projektu Tandem počátkem roku 
2020 – a příště se už možná zapojí i kuchaři. V roce 
2019 se uskutečnil pro zájemce atraktivní poznávací 
zájezd do Paříže a Londýna, na rok 2020 se plánuje 
návštěva historického ruského města Petrohradu. 
V nabídce bývá také zájezd na vánoční trhy v Dráž-
ďanech a ve Vídni.

„O rok dříve sem nastoupila kamarádka, 
tak jsem se o školu začala zajímat a dny 
otevřených dveří mě přesvědčily. Nejvíc 
mě baví odborné předměty – krimina-
listika, bezpečnostní činnost a střelecká 
příprava, kde nás učí odborníci s boha-

tými zkušenostmi. Po maturitě bych chtěla pokračovat 
ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole v oboru 
psychologie, forenzní psychologie či kriminalistiky. 
Jednou bych ráda pomáhala obětem trestných činů.“ 
Tereza Kolomazníková, 17 let, 3. ročník oboru 
bezpečnostně právní činnost

„Protože rád komunikuji s lidmi a jsem 
mezi nimi rád, vybral jsem si sociální 
činnost, kam jsem přešel z bezpeč-
nostně právní činnosti. Nejvíc mě baví 
psychologie a právo. Studium mi přináší 
i řadu důležitých zkušeností pro běžný 
osobní život. Oboru bych se chtěl věnovat, a pokud 
to půjde, rád bych jednou dělal dětského psychologa 
nebo jiným způsobem pracoval s dětmi.“ 
Filip Jurenka, 17 let, 2. ročník oboru sociální 
činnost

„Na této škole studovala také moje 
mamka, která mi obor doporučila. Této 
volby nelituji, na studiu mě baví snad 
úplně všechno. Když se mi to podaří, rád 
bych si ještě udělal nástavbu. A pak na-
stoupím rovnou do práce. Mým velkým 

snem je být barmanem, třeba i v Anglii. Ve škole máme 
dobrý kolektiv, jsou zde zkušení a přátelští učitelé, 
kteří jsou ochotní kdykoliv pomoci.“
Petr Teplý, 16 let, 2. ročník oboru kuchař–číšník

„Původně jsem chtěla jít na vojenskou 
školu, ale nedostala jsem se. Hledala 
jsem tedy školu podobnou, a nakonec 
jsem nastoupila sem. Líbí se mi tu a ne-
měnila bych. Mám ráda sport a všechny 
pohybové předměty jako tělocvik 
a sebeobrana. Z odborných předmětů mě baví právo. 
Po maturitě chci pokračovat studiem práv na vysoké 
škole v Olomouci. Pracovním snem je být advokátkou 
a věnovat se právu.“
Tereza Širůčková, 17 let, 3. ročník oboru 
bezpečnostně právní činnost

„Ráda pracuji s dětmi, pomáhám 
seniorům a celkově komunikuji s okolím. 
Tento obor mi tohle všechno nabídl, 
našla jsem se zde. Nejvíc mě baví 
psychologie a sociální práce. Uvažuji 
ještě o pokračování studia na vysoké 

škole v oboru psychologie. Po dostudování bych ráda 
pracovala například jako psycholožka na základní 
škole nebo učila ve speciální škole. Obor je vhodný pro 
komunikativní lidi, kteří se nebojí pomoci druhým.“ 
Daniela Marková, 17 let, 3. ročník oboru sociální 
činnost

UČÍ JE ZKUŠENÍ ODBORNÍCI

Proč jste si vybrali svůj obor? 

ANKETA

Široká nabídka oborů je výhodou – žáky motivuje

Integrovaná střední škola Moravská Třebová je 
moderní odborná škola s mnohaletou tradicí. 

Nabízí pestré spektrum studijních a učebních 
oborů, které reagují na aktuální vývoj na trhu 
práce. Vychovává profesionály v oblasti gastro-
nomie, sociálních služeb, bezpečnostně právní 
činnosti a stavebnictví. Pro ředitelku Mgr. Janu 
Pekárikovou i celý pedagogický sbor jsou však 
tyto úspěchy závazkem i do dalších let.

Jaké benefi ty nabízíte žákům ve spolupráci 
s partnery školy?
Ve spolupráci s našimi sociálními partnery organi-
zujeme podle studijního zaměření odborné besedy, 
přednášky, setkání s odborníky z praxe, exkurze, 
soutěže, tuzemské i zahraniční praxe, studijní stáže, 
projektové dny a další aktivity. Žákům umožňujeme, 
aby se spolupodíleli na výběru a zaměření odborné 
souvislé praxe a ověřili si tím, do jaké míry jejich 
očekávání odpovídá realitě. K osvědčeným partne-
rům se žáci nejen rádi vracejí, 
ale doporučují je i mladším 
spolužákům. 

Považujete za 
výhodu kombinaci 
vyučovaných oborů 
z tolika různých 
oblastí? 
Ano, považuji. Už 
každodenní vzá-
jemný kontakt 
žáků s rozmani-
tým profesním 
zaměřením ve 
škole a na do-
mově mládeže 
je obohacuje. 
Naši žáci sledují, 
co se děje v jiných 
oborech, diskutují 
o rozdílech v přípra-
vě, nehledají jen vý-
hody, ale i možnosti 
rozšíření svého 
studia, například 

o některé kurzy a přednášky odborníků z jiného obo-
ru. Najdou se i tací, které jiný obor osloví více a v rámci 
školy na něj přestoupí již s jasnou představou o jeho 
náplni. Kombinace vyučovaných oborů je výhodou 
i pro region a pro rodiče. Pestrá nabídka umožňuje 
přípravu dětí pro budoucí profesní uplatnění v regio-
nu, ve kterém vyrůstají, a dává šanci, že tito mladí lidé 
v něm zůstanou a budou ho dále rozvíjet. 

Setkají se u vás žáci s moderními technologiemi 
a jsou dobře připraveni pro pracovní trh?
Ano, setkají. Je to nezbytná součást odborné pří-
pravy žáků. Usilujeme o co největší propojení teorie 
s praxí. Výuka odborných předmětů a učební praxe 
probíhá v několika odborných učebnách, které jsou 
zařízeny a vybaveny pro potřeby daného oboru. 
Učitelé využívají multimediální techniku, table-
ty, mobilní aplikace, modely, makety či speciální 
pomůcky, zapojují do výuky odborníky z praxe, 
absolvují stáže u zaměstnavatelů a účastní se odbor-
ných seminářů. Praktické vyučování žáků probíhá 

v reálném prostředí institucí a fi rem. To 
vše přispívá k tomu, že dokážeme 

držet krok s novými trendy a žáci 
jsou připraveni pro pracovní trh. 

Proč by si žáci devátých tříd 
měli vybrat vaši školu?

Především proto, že u nás získají 
kvalitní odborné vzdělání. Máme 
profesionální pedagogický sbor se 

vstřícným jednáním a osobním 
přístupem k žákům. 
Nabízíme přátelské 

prostředí, kde žáci 
mohou prožít 

příjemná stře-
doškolská léta. 
Pro sportovní 
vyžití máme 
vlastní 
tělocvičnu 

a posilovny. 
Zájemcům na-

bízíme stravování 
ve školní jídelně 

a žákům ze vzdáleněj-
ších míst ubytování 
v domově mládeže.

PTÁME SE

OPSÁNO Z TABULE

„Usilujeme o co 

největší propojení 

teorie s praxí.“
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Jak známo, jablka nepadají daleko od stromu, 
a tak to s volbou povolání neměl David Ženo-
žička, žák druhého ročníku oboru klempíř na 
ISŠ Moravská Třebová, vůbec složité. Vzhledem 
k tomu, že jeho otec provozuje prosperující 
pokrývačskou fi rmu, bylo jasné, že syna povede 
ve vlastních stopách. Jen mu poradil, ať si vybere 
jinou profesi, aby se rodinné impérium rozšířilo 
o další potřebnou specializaci.

„Táta je vyučený pokrývač a od roku 1997 vede 
pokrývačskou fi rmu, která má sídlo ve Velkých Opa-
tovicích. K této práci mě vedl odmalička. Už jako kluk 
jsem se mu snažil různě pomáhat – třeba i na střeše, 
kterou jsme měnili na našem domě. Přesvědčil mě 
však, že by bylo dobré vyučit se v jiném oboru, 
a tak jsem si vybral klempíře. Líbí se mi, že budu 
pokračovat v rodinné ´stavařské´ tradici,“ říká 
šestnáctiletý mladík z Jevíčka.

Jako kluk si vyráběl ze dřeva meče a také 
si hodně stavěl z lega. Tato průprava se 
ukázala jako velice důležitá, neboť dobrý 
klempíř potřebuje především šikovné 
ruce, pečlivost a přesnost. V budouc-
nu, při montáži klempířských prvků na 
střeše včetně 
kompletního 
oplechování, 
se ani on 
bez těchto 
vlastností 
neobejde.

„Střední školu 
v Moravské 
Třebové jsem 
měl vybranou 
už dlouho 
dopředu, ale 
osobně jsem 
si ji ještě celou 
prohlédl, když jsme 
do ní v roce 2018 při-
jeli s naší ´základkou´ 
z Jevíčka na TECHNOhrát-

ky. Ověřil jsem si přitom, že moje volba je správná. 
Jako druhou přihlášku jsem měl v deváté třídě po-
danou na obor obráběč kovů do Svitav, ale to bylo 
jen tak pro jistotu. Klempíř měl jasnou přednost,“ 
popisuje svou důležitou životní volbu.

Dnes už s úsměvem vzpomíná na začátky, kdy se 
museli se spolužáky naučit rýsovat na plech, pak 
ho stříhat, klepat skoby a později také hodně řezat 
a pilovat. Praxe ho samozřejmě baví víc, ale ani 
teorii nepovažuje za obtížnou, protože mnoho věcí 
představuje opakování učiva ze základní školy, což 
lze v pohodě zvládnout.

„Baví mě, že tato práce není stereotypní a že se při ní 
pohybuji venku. Když je špatné počasí, tak zase mů-
žeme v dílně vyrábět potřebné součásti okapů nebo 
svodů. Ve škole v Moravské Třebové jsem moc 
spokojený. Máme výborného mistra pana Grézla, 
který je náročný, ale hodně nás naučí, a když 
potřebujeme, tak vše znovu vysvětlí a ochotně 

poradí,“ pochvaluje si školní prostředí.

Dobře ví, že v současnosti jsou klempíři po celé 
republice naprosto nedostatkovým zbožím, 
proto nemusí mít žádnou starost o své uplat-
nění. Jednou se tohle řemeslo – opravdu jen 

s malou nadsázkou – bude vyvažovat zlatem.

„Po vyučení nastoupím k tátovi do fi rmy. 
Počítá se mnou 

a už 
teď mě 
pořád 
zpovídá 

a zkouší, 
čemu jsem 

se naučil.
Táta se musí 

hodně ohánět, 
protože má 

zakázky nejen 
v okolí Jevíčka nebo 
ve svitavském okrese, 

ale cestuje i dost po 
republice. Ale to mi 

vadit určitě nebude, na-
opak – těším se,“ má jasno o své 
budoucnosti.

VE ZNAMENÍ POHYBU
Příroda, pohyb a sport – to 
jsou aktivity blízké žákům 
ISŠ Moravská Třebová 
v průběhu školního 
roku. Na počátku jejich 
působení čeká nováčky 
třídenní adaptační kurz

buď v rekreačním středisku Na Srnčí u Moravské 
Třebové, nebo na Vysokém Poli. Teambuildingové, 
turistické a sportovní činnosti zde za krátkou dobu 
stmelí dobrou partu. V zimě žáci absolvují pětidenní 
lyžařský kurz v Českých Petrovicích v Orlických 
horách, populární letní aktivitou jsou vodácké kurzy 
na Vltavě. Na rok 2020 je naplánován i turistický 
kurz. Škola také disponuje nově zrekonstruovanou 
tělocvičnou, kde působí sportovní kroužky a v rámci 
oboru bezpečnostně právní činnost probíhá výuka 
technik sebeobrany.

VELICE ŽÁDANÁ FABRIKA
Skvělou příležitost, jak pracovat s moderními techno-
logiemi, a navíc si v reálném provozu procvičit také 
všechny získané poznatky, mají žáci ISŠ Moravská 
Třebová ve školní restauraci Fabrika v nedalekých 
Svitavách. Budoucí kuchaři a číšníci zde denně pod 
dozorem učitelů odborného výcviku vaří téměř 
200 obědů pro veřejnost a k tomu zajišťují i kom-
pletní servis. Reakce návštěvníků jsou velice pozitivní 

a kaž dý den v poledne 
bývá sál zpravidla zaplně-
ný do posledního místa. 
Kromě toho zde však 
zvládnou v nejvyšší kvalitě 
také rauty až pro 500 
hostů u příležitosti repre-
zentačních plesů nebo slavnostních fi remních setkání. 
Pro školu je to v každém případě výborná vizitka.

DOMOV MLÁDEŽE ŽIJE
Žáci, kteří jsou ubytovaní v domově mládeže ISŠ 
Moravská Třebová, se v místě svého „přechodné-
ho“ bydliště rozhodně nenudí a pobyt si dokáží ve 
spolupráci s vychovateli příjemně zpestřit. Svou 
sílu, kterou mohou zvyšovat ve zdejší posilovně, se 
například rozhodli změřit soutěží v páce. Dvacet 
účastníků za podpory tří desítek fanoušků svádělo 
neúprosné bitvy, z nichž vyšli jako vítězové Roman 
Lasovský mezi chlapci a Jarmila Pražanová mezi 
dívkami. Poté dokázali svou šikovnost při Mikuláš-
ském týdnu, kdy kluci i děvčata společně vyráběli 

látkové punčochy
určené právě pro miku-
lášskou nadílku. Stejně 
nadšeně zde probíhají 
i helloweenské oslavy, 
turnaje ve stolním tenisu 
i další zábavné aktivity.

FOTOALBUM

Při populárních vodáckých kurzech splouvají Vltavu bez 
problémů také ryze dívčí posádky.

Při Svatováclavském koštu ve Svitavách si ve školním 
stánku úspěšně vyzkoušeli prodej specialit i žáci prvního 
ročníku oboru kuchař–číšník. 

Žáci ubytovaní v domově mládeže si dokáží zpestřit 
chvíle volna – třeba turnajem v páce.

Maturitní plesy jsou pro školu prestižní záležitostí a už 
tradičně se konají v Armádním domě Na Písku.

V silových vícebojích patří moravskotřebovští studenti 
k nejlepším v celém regionu.

Vyslyšel volání rodinné tradice

PŘÍBĚH

„Baví mě, že 

práce klempíře není 

stereotypní.“
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