EXKURZE NA SOŠ A SOU NYMBURK A BURZU ŠKOL
Rozpačité „Já ještě nevím, jakou školu
si vyberu…,“ nebo naopak přesvědčivé „Už
vím, kam půjdu!“ – to jsou velmi časté věty,
které byste v tomto období mohli z úst našich
deváťáků slyšet. Váhavost a nerozhodnost
k věku 15 let do jisté míry patří, je přirozená a
pochopitelná. Vždyť volba dalšího studijního
zaměření a potažmo budoucího povolání jsou
prvním větším životním rozcestím, na němž se
dívky a kluci ocitají s otázkou, zda se vydají
správným směrem.
Na
naší
škole
funguje
léty
propracovaný systém, který dětem a jejich rodičům pomáhá v otázce volby povolání.
Absolvujeme různé exkurze na střední školy nebo přímo do firem v regionu, navštěvujeme
programy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Nymburk, zveme do naší školy
bývalé žáky, aby se s námi podělili o zkušenosti se
studiem na SŠ. V hodinách Výchovy ke zdraví je
volbě střední školy a budoucího povolání věnován
široký prostor. Na nástěnkách výchovného poradce se
setkáváme se všemi potřebnými informacemi,
sledujeme webové stránky škol. O tomto důležitém
životním kroku diskutujeme i v třídnických hodinách.
Dosud tápajícím může každá exkurze „do terénu“
pomoci k rozhodnutí, těm již přesvědčeným zpravidla
přináší utvrzení v jejich dosavadní volbě.
20. října jsme se tedy vydali do Nymburka.
SOŠ a SOU (COP) uspořádaly ve svých prostorách
burzu studijních a učebních oborů. Praktický program
měl našim deváťákům přiblížit život na této škole s
cílem, aby žáci získali konkrétní představu, co ten
který obor skutečně obnáší. Po krátkém společném
zahájení v rozlehlé školní jídelně jsme hned na úvod
získali bonus - mohli jsme vyjet výtahem do
desátého patra, vystoupat pár schodů na střechu a
odtud se z ptačí perspektivy pokochat zamlženým
městem. Rozhled ze střechy tohoto nymburského
„mrakodrapu“ byl úžasný. Ještě několik „selfíček“ a pár třídních snímků z výšin nad městem
a můžeme, teď už rozděleni do tří skupin, zahájit
připravený program.
S našimi průvodci, pedagogy školy, jsme
postupně nahlíželi do dílen odborného výcviku i
učeben pro výuku maturitních oborů. Při každém
zastavení se nám dostalo základních informací o
charakteru studia. V cukrářské dílně zavoněla
citrónová kůra a oříšky (ti šťastnější mohli ochutnat
dobroty připravené šikovnýma rukama učňů),
v učebně stavebních oborů jsme si vyzkoušeli stavbu
komína a okukovali různé stavební materiály. Ve

školním autoservisu jsme se podívali, jak se vyměňují
pneumatiky, ve třídě zaměřené na obor elektro jsme se
seznamovali s programováním elektrických obvodů a
vyslechli autentický přenos hovoru z leteckého provozu.
V další dílně jsme zhlédli ukázku práce s obráběcími a
CNC stroji. Závodili jsme, kdo dokáže rozpoznat více
druhů nářadí nebo si zručněji poradí s matkami,
podložkami a šrouby. U zámečníků jsme přihlíželi
broušení kovů,
ve
svařovně
nám pan mistr a učni ochotně předvedli, jak se
svařuje obloukem či plamenem.
V jiné části budovy na nás čekala druhá část
dnešní akce – burza škol, na níž se prezentovaly
střední školy a odborná učiliště z regionu středních
Čech a ponejvíce z okresu Nymburk. Nabídka oborů
je skutečně široká. Každý se mohl zeptat na vše, co
ho zajímalo. Studenti i učitelé reprezentující
zastoupené školy si s dětmi ochotně popovídali.
Batůžky deváťáků se rychle plnily propagačními
letáčky a přehledy. I v hlavě přibývalo informací a
dojmů. Diskutovali jsme, zastavovali se u
jednotlivých školních stánků, při procházení školou
jsme občas zahlédli známé tváře našich bývalých
spolužáků.
Po poledni byla naše exkurze u konce a nás
čekal už jen návrat do Lysé. Děkujeme všem našim
průvodcům z řad pedagogů SOŠ a SOU Nymburk za
čas, který nám věnovali, vstřícnost a ochotu. Paní
učitelce Janě Tovarové patří poděkování za
zorganizování této přínosné exkurze stejně jako dalších akcí k volbě povolání. Bude docela
fajn, pokud i ten Váš dodnes nerozhodnutý deváťák po dnešku řekne: „Už vím, kam si podám
přihlášku!“
Za žáky a učitele 9. ročníku
Olga Gruhnová

