
Workshopové dílny – SŠŽ Planá 

14. 11. 2022 navštívili žáci 9. ročníků v rámci projektu Volba povolání Střední živnostenskou školu 

v Plané, kde se zúčastnili workshopových dílen. SŠŽ nabízí velké množství učebních oborů – operátor 

výroby, spojový mechanik, cukrář, malíř, zedník, natěrač, truhlář a pečovatelské služby. Ve vyšších 

ročnících žáci vykonávají odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích skutečného provozu a 

za svoji práci také dostávají velmi pěknou mzdu, která se často pohybuje řádově v tisících korunách. 

Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu. 

Po úvodním slově a přivítání na zdejší škole jsme se rozdělili do dvou skupin a prošli jsme všemi 

ukázkami. U spojovacího operátora se nás ujaly dvě naše bývalé žákyně Eva a Míša, které přítomné 

žáky seznámily s tím, co učební obor spojový mechanik obnáší. Pod jejich vedením si žáci prakticky 

vyzkoušeli práci s kabelovým systémem. 

Stanoviště pečovatelské služby obnášelo řadu praktických činností- měření tlaku, umělé dýchání na 

figuríně, obvazovou techniku, ale i možnost si ověřit svoje znalosti na testech ze zdravovědy. 

Poslední praktickou činností byla práce u cukrářů – kuchařů. I zde se nás ujala naše bývalá žákyně   

Maruška, která žáky doprovázela při jejich aktivitách. Žáci si vyzkoušeli pod odborným dohledem 

pana mistra krájení polévkových nudlí, upekli si palačinku, kterou si sami nazdobili a s chutí snědli. Ve 

finále si všichni nazdobili sladký pamlsek, který si pak odnesli domů. 

Při rozhovoru s našimi bývalými žáky, kteří zde nastoupili, nás potěšilo jejich hodnocení- na učilišti se 

jim líbí, mají slušné studijní výsledky a co je hlavní, v tomto novém prostředí se cítí velmi dobře. Škola 

není veliká, a tak i učitelé stejně jako vychovatelé mají velmi úzký kontakt se žákem. 

Při rozhodování o další budoucnosti žáka je velmi důležité propojit teorii s praxí a není nad to, když se 

žák může sám na vlastní oči přesvědčit o tom, co škola nabízí, vidět prostředí, ve kterém se bude učit 

a poznávat nové spolužáky a učitele… 

Děkujeme vedení naší školy, že umožňuje žákům účastnit se takovýchto projektů a pomoci jim při 

jejich rozhodování v dalším studiu. 

                                                                  J. Váňová, Mgr. S. Málková – žáci 9. ročníků 

 

 


