
 

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE POZNÁVAJÍ FIRMY 

VE  SVÉM REGIONU. 

Volba povolání je pro všechny žáky devátých tříd, včetně jejich rodičů, nelehkým krokem, který 

poměrně zásadním způsobem ovlivní jejich život na dlouhou dobu. Ve výjimečných případech jsou žáci, 

potažmo jejich rodiče, již několik roků dopředu rozhodnuti, jaké povolání a tím i směr vzdělávání po 

ukončení základní školy si zvolí. V těchto případech je tato volba ovlivněna například rodinnou tradicí, 

kdy dochází k předání firmy z otce na syna, nebo silně vyhraněným zájmem syna či dcery o určité 

povolání či obor. Těchto případů je však velmi málo.  

V daleko větší míře je volba povolání pro obě strany zpravidla tvrdým oříškem, který rozlousknout není 

vždy jednoduché. A právě na tyto žáky a jejich rodiče je zaměřen projekt spolupráce základních a 

středních škol, označený jako „Projekt 44“. Tento projekt patří svým rozsahem a finančním objemem 

mezi největší v našem kraji a ve své podstatě má usnadnit rozhodnutí o volbě budoucího povolání 

žákům základních škol. 

Každá střední škola spolupracuje s několika základními školami a žákům těchto škol dává možnost 

vyzkoušet si jejich zručnost a dovednost v dílnách daných škol v oborech, které dané střední školy 

vyučují. Je potom na každém z žáků, kterou profesi se rozhodne podle svého zájmu „osahat“ a tím 

zjistit, zda daná profese splní nebo naopak nesplní jeho představy. 

Významnou součástí tohoto projektu byla i návštěva žáků základních škol a jejich pedagogického 

doprovodu ve výrobních firmách Olomouckého regionu. Tyto exkurze organizují pedagogové ze Střední 

školy polytechnické sídlící na ulici Rooseveltova 79 v Olomouci. Zatím se jednalo o tři výjezdy 

zrealizované v měsíci březnu, kdy postupně žáci, včetně pedagogického doprovodu z obou škol, 

navštívili výrobu nábytku ve firmě H- nábytek ve Šternberku, firmu projektující a vyrábějící dřevostavby 

VARIO-VILA v Uničově, a firmu MORATOP, vyrábějící systémy pro topení, ohřev vody a plastové 

výrobky pro autoprůmysl, rovněž z Uničova. 

Ve firmě H-nábytek byli všichni účastníci exkurze podrobně seznámeni s výrobním postupem, a to od 

skladování laminových desek, její postupném opracovávání v jednotlivých technologických postupech 

až po konečnou montáž nábytku. Součástí exkurze byla i prohlídka výrobní expozice firmy, na které 

firma prezentovala téměř celý svůj výrobní program, včetně různých modifikací přizpůsobených 

požadavkům zákazníka.  

Exkurze ve firmě VARIO-VILA vyrábějící a montující dřevostavby, tedy stavební technologie, která se 

v posledních letech stále více dostává do popředí zájemců o výstavbu rodinných domků, mnohé z žáků 

velmi zaujaly. I zde měli možnost podrobně se seznámit s výrobou od projekce daného rodinného 

domu, přes zhotovení jednotlivých dílců domu až po konečnou montáž, která se zásadním způsobem 

liší od tradiční výstavby především svojí rychlou realizací, kdy je daný dům smontován na základové 

desce a připraven k nastěhování do tří měsíců. Ve výrobních prostorách firmy si mohli odvážnější 

zájemci vyzkoušet některé jednoduché práce sami a více se tak přiblížit podmínkám a způsobu výroby. 

Také firma MORATOP měla žákům základních škol co nabídnout. V prostorách firmy se rovněž seznámili 

s technologickým postupem výroby jednotlivých výrobků, systémem jejich kontroly včetně způsobu 

distribuce těchto výrobků. Ve výrobních prostorách firmy žáky nejvíce zaujalo pracovní prostředí, 



 
vyznačující se čistotou a dokonalou organizací práce, včetně zpětné kontroly jednotlivých operací 

výroby daného produktu. 

Všichni pedagogičtí pracovníci, podílející se na organizaci i vlastní realizaci exkurzí, se shodli na tom, že 

se nejednalo jen o „pouhý výlet žáků“, ale o užitečnou akci, která výraznou měrou pomohla některým 

žákům usnadnit jejich rozhodnutí o volbě povolání. Tato jejich domněnka byla podpořena v mnohých 

případech zájmem žáků, kteří v průběhu prohlídek měli mnoho dotazů na průvodce v jednotlivých 

závodech. Například při jedné návštěvě u výrobců dřevostaveb se rozvinula velmi živá debata na téma, 

zda by si žáci nechali postavit svůj rodinný domek jako dřevostavbu. Bylo velmi zajímavé vyslechnout 

si názory mladé generace a jejich argumenty znějící pro nebo proti.  

Realizace těchto exkurzí v praxi pomáhá naplnit cíl projektu, a to co nejvíce přiblížit žákům, teprve 

hledajícím své možnosti uplatnění v budoucnosti, pohled na určité profese. Jak lze určitě předpokládat, 

mnohým žákům exkurze pomůže v rozhodování, zda tato profese je taková, že by se ji rádi 

v budoucnosti věnovali.  

  Vario Vila Uničov      Moratop 
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