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Případové studie:
Škola:

33-56/H 01 Truhlář
Střední odborná škola Litvínov-Hamr,
Mládežnická 236, Litvínov 435 42
14.5.2015

Stav ke dni:

Úvodní komentář k případové studii:
Škola je krajskou příspěvkovou organizací. V současné době se vzdělává cca 500 žáků
oborů Aranžér, Čalouník, Kadeřník, Krejčí, Prodavač, Truhlář, Tesař a Umělecký truhlář. Ve
vzdělávání lze pokračovat nástavbovým studiem Podnikání zakončeným maturitní zkouškou. Ve
školním roce 2006/07 byl nově otevřen maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a
ve školním roce 2008/09 byl otevřen obor Grafický design. Obor Truhlář se na škole vyučuje po
celou svou historii a je spojen s výukou tradičních krušnohorských řemesel a služeb.
Původní podklad dodaný školou ke stažení na:
http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/PripadoveStudie/33-56_H_01_sablony.pdf
Forma spolupráce
Spoluautor (firma)

Stručné shrnutí formy spolupráce

Odborný výcvik



Trunn, Břežánská
385/6, Bílina, 418
01- truhlářství




Arco Truhlářství,
Kostelní 1465, Starý
Most- truhlářství
Nová závěrečná

zkouška
SOŠ Litvínov-Hamr 



Využití odborníků
z praxe při
plánování a
realizaci výuky




SOŠ Litvínov-Hamr



Délka pracovní doby je dle ŠVP. Nástup na odborný výcvik je však
dle potřeb firmy.
Žák je pod vedením instruktora, který na něj dohlíží a úkoluje.
Činnost žáka, včetně hodnocení, je zaznamenána do deníku žáka,
který je povinen do něj zapisovat činnosti a nechávat podepisovat od
instruktora.
Firmy, ve kterých žáci doposud konali odborný výcvik na JZZZ, se
školou nespolupracovaly.
Všichni žáci konali JZZZ na pracovišti SOŠ Litvínov – Hamr.
Praktická zkouška trvá 7 hodin / den po dobu 3 dnů dle zvoleného
zadání.
Uplatnění odborníka je velmi široké. Vždy záleží na konkrétní
přednášce.
Odborník je zapojován přímo do výuky odborného výcviku a
v některých případech i v teoretickém vyučování jako je technologie,
materiály, konstrukce.
Odborníci jsou využíváni pro ukázky a zdokonalení technik
využívaných v truhlářské výrobě a pro představení novinek v oboru.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Volnočasové
aktivity navazující
na odborný
výcvik/odbornou
praxi
SOŠ Litvínov-Hamr





Aktivity jsou organizovány formou kroužků a jsou iniciovány ze
strany učitelů i žáků.
Aktivity probíhají po celý školní rok v odpoledních hodinách po
vyučování. (1x až 2x týdně, dle náplně a zájmu žáků)
Za aktivitu je zodpovědný pedagog, který zároveň aktivitu vede.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz

