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Případové studie:
Škola:

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
Střední odborné učiliště obchodní,
nám. E. Husserla 1, 796 55 Prostějov
30.6.2014

Stav ke dni:

Úvodní komentář k případové studii:
Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb. Byla postavena v roce 1872, kdy
nesla název Zemská vyšší škola reálná. Koncem 2. světové války se přejmenovala na Státní reálné
gymnázium, po válce byla přejmenována na Učňovskou školu a od roku 1996 funguje jako Střední
odborné učiliště obchodní. V daném oboru vzdělání se žáci naučí zpracovávat materiály pro výrobu
kožedělného zboží, tj. provádět kompletní montáže výrobků podle výrobních postupů a technické
dokumentace v galanterní, brašnářské a sedlářské výrobě.
Původní podklad dodaný školou ke stažení na:
http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/PripadoveStudie/32-52-H_01_sablony.pdf
Forma spolupráce
Spoluautor (firma)

Stručné shrnutí formy spolupráce

Odborný výcvik



Gala a. s.,
Prostějov –
Krasice 1,
Západní 75,
797 32



Nábor nových
žáků



Gala a. s.,
Prostějov –
Krasice 1,
Západní 75,
797 32
Nová závěrečná
zkouška
Gala a. s.,
Prostějov –
Krasice 1,
Západní 75,
797 32










Odborný výcvik proběhl u všech žáků na jednom výrobním středisku
‒ na šicí dílně.
Žáci byli zařazeni do dílenského kolektivu s tím cílem, aby obsáhli
co nejrozmanitější práce výrobního procesu.
Každý žák pracoval minimálně na 4 různých vzorech výrobků a
vystřídal minimálně 9 technologických operací od ručních, ručněstrojních až po šicí operace.
Firma poskytuje propagační materiály (letáčky, brožury,
samolepky), které se využívají při dnu otevřených dveří.
Dále se zástupci firmy zúčastnili besedy s žáky 9. tříd, kteří měli
zájem studovat tento obor.

Praktická zkouška trvá 2 dny po 7 hodinách.
Žáci při praktické zkoušce plně využívají vybavení OP SOU
obchodního Gala Krasice (pracovní stoly, krájecí stoly, pracovní
nářadí, šicí stroje, mechanické stroje).
Členem zkušební komise je odborník z praxe, který je zaměstnancem
firmy Gala, a. s., Krasice.

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

