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Prvý rok realizácie projektu hodnotí 
koordinátorka projektu Mgr. Božidara 
Bobeničová: „Zamerali sme sa na 
oboznámenie s odborným vzdeláva
ním v Salpaus, spôsobom ich duálne
ho vzdelávania a školským kurikulom. 
Podrobne sme sa venovali teoretickej 
odbornej príprave v škole, jej prepojeniu 

s praktickým vzdelávaním v školských 
dielňach a následne s odbornou praxou 
v partnerských drevospracujúcich pod
nikoch zaradených v duálnom systéme 
vzdelávania. 
Učitelia zo SOŠ drevárskej vo Zvolene 
navštívili školu, drevospracujúce podni
ky spolupracujúce so Salpaus a oblasť 
Ahtiala s realizovanými školskými vzo

rovými drevostavbami. Tieto stavby sú 
výsledkom dvojročnej odbornej praxe 
skupiny žiakov pod vedením odborných 
učiteľov, určené sú na predaj záujem
com z radov verejnosti. Konštrukčne za
ujímavým prvkom realizovaných stavieb 
boli rodinné sauny riešené v prevažnej 
miere z materiálu thermowood, ktorý 
má svoje miesto aj v stavebníctve v SR. 
Stážou v Salpaus sme získali cenné po
znatky o dobre fungujúcom prepojení 
školy a praxe vo Fínsku. Odborní učitelia 
si vytvorili nový pohľad na systém výučby 
odborných predmetov.“
Druhá, najvýznamnejšia časť tohto pro
jektu, bola zameraná na odbornú dvoj
týždennú stáž študentov SOŠ drevárskej 
v Salpaus. Jej cieľom bolo naučiť žiakov 
programovať CNC stroje a skúsiť vlast
nú prácu na CNC strojoch. Študenti sa 
počas stáže naučili základy programova
nia v Biesse editore, zvládli jednoduché 
programovanie pracovného postupu 
opracovania výrobkov a ich následné 
frézovanie na profesionálnom trojosom 
CNC stroji. 
Drevárske polotovary zo škárovky a vrs
tveného dreva potrebné na výrobu 
jednotlivých výrobkov si žiaci pripravo
vali samostatne v školských dielňach. 
Rovnako strojové opracovanie mate
riálov a následná povrchová úprava vý
robkov bola overením ich praktických 
zručností. Každý zo študentov počas 
stáže vyrobil kuchynskú dosku na krá
janie s frézovaným reliéfom, nástenné 
hodiny a reliéfovanú menovku.

Zvolenskí drevári získali 
nové znalosti programovania

SOŠ drevárska Zvolen zatiaľ nemá vo svojich školských dielňach k dispozícii 
profesionálne CNC obrábacie zariadenie. Žiaci však potrebujú získať odbornú 
prax na týchto strojoch, keďže väčšina firiem už vo svojich dielňach využíva 
moderné stroje. Vedenie školy našlo spôsob, aby budúci drevári a nábytkári 
získali potrebné znalosti. Zapojili sa do projektu „Nové zručnosti pre vzájomnú 
prax“, ktorý je spolufinancovaný z grantu EÚ Erasmus+. Výsledkom je projekt 
dvojročnej spolupráce od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018 so Strednou odbornou 
školou Salpaus vo fínskom meste Lahti. Táto škola má s prácou žiakov na 
profesionálnych CNC strojoch dlhoročné skúsenosti.
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Základy programovania na CNC obrábacom centre v školskej dielni Salpaus
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Treťou časťou tohto projektu bola od
borná dvojtýždenná prax študentov zo 
Salpaus v SOŠ drevárskej vo Zvolene, 
ktorá bola zameraná na ručné opraco
vanie dreva a využitie tradičných metód 
povrchovej úpravy. Fínski študenti počas 
stáže v SOŠ drevárskej vo Zvolene vy
rábali podnožku, precvičovali si manuál
ne zručnosti v práci s ručnými nástrojmi 
a následne si podnožku vyzdobili slo
venskými motívmi z Detvy a Podpoľania 
pyrografickou metódou.
Prvý rok projektu je úspešne ukončený. 
Pre študentov školy bola stáž po odbor
nej stránke veľkým prínosom a poskytla 
im cenné skúsenosti, ktoré využijú vo 
svojom súčasnom štúdiu aj v ďalšej pra
xi. Zároveň mali možnosť rozvíjať svoje 
komunikačné zručnosti v cudzom jazyku 
(komunikačným jazykom bola angličti
na). Stáž žiakom školy zároveň otvorila 
nové možnosti pri pokračovaní v štúdiu 

na vysokých školách, vo svojom budú
com povolaní, či v zamestnaní sa v dre
vospracujúcich firmách na Slovensku. 
V budúcom školskom roku 2017/18 po
kračuje projekt následnými mobilitami, 

pri ktorých budú mať možnosť ďalší žia
ci školy vycestovať do Lahti a v Salpaus 
získať cenné skúsenosti s programova
ním a prácou na profesionálnych CNC 
strojoch.

Hrozí ohrožení výuky odborných předmětů 
a odborného výcviku?

Je všeobecně známo, že za posledních 20 – 30 let se svět, díky 
moderním technologiím, podstatně změnil. Například internet 
přinesl spoustu informací a možností, o kterých se nám dříve ani 
nesnilo. Bohužel ne všechny změny jsou jen pozitivní. Zažité pravdy 
přestávají platit. Známé „zlaté české ručičky“ jsou toho příkladem.

Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslní
ky je věc velmi náročná, někdy i zhola 
nemožná. Mnoho kdysi běžných řeme
sel získalo spíše okrajový význam.
Společně s vyučenými řemeslníky ra
pidně klesá i počet učitelů odborného 
výcviku. Dříve běžná praxe – vyučení – 
maturita – pedagogické vzdělání na vy
soké škole – je nyní jev spíše výjimečný.
PROČ? Minimální finanční a společen
ské ohodnocení. 
Pedagogické sbory obecně stárnou 
a během několika let může nastat ka
tastrofický nedostatek učitelů odborných 
předmětů na technicky zaměřených 
středních školách a učitelů odborného 
výcviku na SOU. Sbory by se měly ply
nule obměňovat, ale to se neděje a prav
děpodobně dít již nebude.
Personální zabezpečení je plně v kom
petenci ředitelů středních škol. A ti jen 

těžko mohou konkurovat platovým na
bídkám firem.
Dalším problémem je, že ředitelé vlast
ně ani nemají z čeho vybírat. Dříve na 
řemesla chodili i žáci s vyznamenáním. 
Někteří nezůstali jen u výučního listu, 
udělali si maturitu, popř. i vysokou ško
lu. Vyrostli z nich odborníci, kteří rozu
mí svému oboru, jsou z nich majitelé 
firem. Nebo někteří z nich právě zůstali 
ve školství a své znalosti předávají dál.
Současné složení učňovské mládeže do
kazuje, že prestiž našich řemeslníků kle
sá. Na řemesla se hlásí především děti se 
špatnými školními výsledky, propadající, 
s výchovnými problémy. Učňovské školy 
pak čeká, místo vzdělávání odborníků, 
nelehký úkol – vzdělat nevzdělatelné. 
A vybrat z nich potencionální a kvalitní 
pedagogy je téměř nemožné.
20 let víme, že klesá zájem o řemesla. 

Preferujeme vzdělanost. Kdo nemá mi
nimálně maturitu, jakoby nebyl. Vysokou 
školu studují jedinci, kteří na akademické 
vzdělání nemají schopnosti. Školy chrlí 
manažerské „odborníky“ bez možnosti 
uplatnění na trhu práce.
20 let zapomínáme, že i řemeslné obo
ry patří ke vzdělanosti. Uměle potlačuje
me prestiž mistrů svého řemesla. Místo 
podpory učňovského školství, nakupu
jeme levné pracovní síly ze zahraničí.
S nedostatkem žáků narůstá i nedosta
tek odborných učitelů. Když nebudou 
učitelé, nebudou žáci. Když nebudou 
žáci, nebudou řemeslníci.
O zlatých českých ručičkách se budou
cí generace dozví jen v dějepise.
Toto skutečně chceme?
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Žiaci oboch škôl počas stáže vo Fínsku


