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Celkem 84 vystavovatelů, z 
toho osm podniků, se předsta-
vilo při letošním již 23. roční-
ku Festivalu vzdělávání v Domě 
kultury dne 8. listopadu.
� Lenka Kopčáková (foto autorka) 

Prezentační výstava vzdělávacích 
možností a pracovního uplatnění 
nabízí ukázky středních škol, odbor-
ných učilišť a vyšších forem vzdělání 
z celé ČR, a prezentovali se i místní 
zaměstnavatelé. Jak se pro ŽN ohlíží 
Marcela Lorencová, ředitelka pořá-
dající organizace Kultura Žďár n. S., 
většina škol se již na festivalu pre-
zentuje akčně, což návštěvníci vítají. 
„Studenti jsou totiž na formu propa-
gace velmi citliví,“ říká ředitelka. Pře-
sto se ještě našly tzv. statické stánky. 
„Tyto školy by se měly nad svou propa-
gací zamyslet a na festival vysílat lidi, 
kteří umějí školu a její činnost dobře 
prodat,“ míní Lorencová. S návštěv-
ností festivalu je spokojena. 

Na festival totiž přišlo kolem dvou 
tisíc lidí, zejména starších žáků ZŠ 
s rodiči, a pak studentů hledajících dal-
ší formy vzdělávání. U některých stán-
ků jsme se zastavili i my z redakce.

Mladí lesáci
Na ploše před vchodem do DK 

upoutali svým umem dva mladí dře-
vorubci, kteří motorovými pilami 
vytvářeli dřevěné plastiky. 

Byli z novoměstské SŠ Bělisko. „Já 
jsem ze 3. ročníku oboru lesnictví,“ 
říká 18letý Jirka.  „K práci s motoro-
vou pilou se dostaneme ve druhém roč-
níku, a není to zas tak těžké,“ dodává. 

Jeho 19letý parťák Matiáš se prý 
pustil na škole už do druhého obo-
ru, a tím je opravář lesnických strojů.  
Kluci vytvarovali velký hřib, stoličku, 
a návštěvníky zaujal kumšt s jakým 
z kmenu ukrajovali kolečka dvouře-
zem. „To je kombinovaný řez: Zespo-
du, a pak navázat svrchu,“ upřesňuje 
Matiáš.

Elektrotechnici s Legem

Milovníci stavebnic by zaplesa-
li. Na této škole si evidentně hrají 
s Legem! Kluci z oboru elektronika 
ve stánku jihlavské technické ško-
ly rozpohybovali bagr z Lega, který 
se automaticky otáčel, a sám sbíral 
a přenášel předměty. „Na Legu si tré-
nujeme, jak budeme vyvíjet stroje. Na 
tomto bagru bylo nejvíce komplikova-
né vyladit program, aby stroj bezvad-
ně fungoval,“ říká 17letý Viktor ze 2. 
ročníku.

Šikovní průmyslováci

Kovová růže jako z nějaké pohád-
ky... „Toto je ukázka oboru umělec-
kořemeslného zpracování kovu,“ říká 
17letý Jarda, student z třebíčské 
průmyslovky. „Vlastně jde o maturit-
ní práci zdejšího maturitního oboru s 
výučním listem. Ve čtvrťáku by měl být 
schopen takovou růži vytvořit každý 
student,“ dodává Jarda. 

On sám je ale z jiného ranku. Stu-
duje obor průmyslová automatizace. 

„Nyní ve druháku pracujeme na tvoře-
ní desek plošných spojů, kde pájíme a 
vyrábíme různé obvody,“ vysvětluje. 
Jednou se uplatní v seřizování auto-
matizovaných výrobních linek. 

Nádherné sladkosti

Budoucí cukrářky ze žďárské gast-
ronomické školy zaujaly malovaný-
mi perníčky a postavičkami z mand-
lové hmoty. Jak říká 17letá Martina, 
vše je o získané šikovnosti, předsta-
vivosti, a hlavně trpělivosti s detai-
ly. „Čas je až na druhém místě, někdy 
vytvoření postavy trvá hodinu, a někdy 
15 minut,“ dodává. Budoucí cukrářky 
proto ve škole pilně trénují i kresbu 
jedním tahem. Pevná ruka a rychlé 
otáčky jsou potřeba při zdobení per-
níčků či dortů, aby dekor byl pěkný 
a neroztřepený. U perníčků je podle 
dívek důležité také „vychytat“ kon-
zistenci těsta, aby perníčky pěkně při 
pečení držely tvar.

 (Pokračování na str. 8)

Festival vzdělávání přilákal tisíce lidí


