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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. Škola 
nabízí vy-
učení, střední 
vzdělání i vyšší 
odborné vzdě-
lání ve třech 
základních 
zaměřeních 
stavebnictví 
– dopravním, 
pozemním (architektura) a vodohospodářském.

2. Dva učební obory – vodař a montér vodovodů 
a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení – škola 
vyučuje jako jediná v České republice.

3. Dokladem vynikající úrovně výuky jsou tisíce 
absolventů působících ve vysokých manažerských 
pozicích nejen v ČR a v celé Evropě, ale také v USA, 
Kanadě a Austrálii.

HVĚZDY (ZE) ŠKOLY

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto je společně 
s Pardubickým krajem, městem Vysoké Mýto a spo-
lečností Erudio spolupořadatelem učňovské soutěže 
Řemeslo/Skill, jehož cílem je podpora a prezentace 
vybraných stavebních řemesel. Ve dnech 18.–20. září 
2018 se na náměstí Přemysla Otakara II. usku-
tečnil již 8. ročník této mezinárodní soutěže. 
V oborech zedník, zednické práce, montér suchých 
staveb, obkladač, instalatér 
a truhlář při něm změřilo 
síly 68 účastníků z dvaceti 
odborných škol. Z repre-
zentantů „domácí“ školy si 
nejlépe vedli instalatéři 
ze 3. ročníku Kamil Pecka 
a Jiří Rožek, kteří soutěž 
s velkým náskokem vyhráli. 
TECHNOhrátky jim za tento 
úspěch udělují symbolický 
titul Hvězdy (ze) školy.

2018/2019

SVÝMI NÁVRHY CHTĚJÍ MĚNIT SVĚT

VÍTE, ŽE...

• ...  mnohé fi rmy přispívají 
škole na prospěchová 
stipendia studentů – ta 
je sdružuje a při splnění 
podmínek stipendijní-
ho řádu vyplácí od 250 
do 3 000 Kč ve všech 
stupních vzdělávání?

• ...  obory zedník a vodař podporuje v rámci svého 
stipendijního programu také Pardubický kraj?

• ...  v minulém školním roce byla nákladem 8,4 milio-
nu Kč zmodernizována tělocvična a částka 1,2 mili-
onu Kč přispěla k rekonstrukci sociálního zařízení?

• ...  součástí výuky ve všech maturitních oborech je 
ve 2. a 3. ročníku i předmět geodézie, zahrnující 
teoretickou i praktickou výuku měření s geode-
tickými přístroji?

Stará pravda říká, že „Nemusíte mít miliony, 
když máte milionový nápad!“ Šestnáctiletá 

Adéla Kotrbová a o rok starší Vojtěch Dostál – 
oba studenti 2. ročníku oboru stavebnictví na 
VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – takový 
nápad měli. A když jim ho pomohli uskutečnit 
ještě další čtyři spolužáci, vzešlo z toho v červnu 
2018 vítězství v celostátní soutěži staveb z vlnité 
lepenky. Jejich model Národní knihovny v Praze 
neměl konkurenci.

Než se dostaneme k vašemu triumfu, 
řekněte, jak jste se ocitli v této střední 
škole?
Adéla: Odmalička mě bavilo malovat 
a rýsovat a na základní škole byla geome-
trie mým oblíbeným předmětem. 
Vojtěch: Uvažoval jsem ještě 
o letohradské průmyslovce, 
ale když jsem při návštěvě 
viděl učitele ve Vysokém 
Mýtě, jak jsou do oboru 
zapálení, tak jsem měl 
jasno. 

Jaké předpoklady 
váš obor vyžaduje?
Adéla: Důležité je 
mít dostatek času 
na projektování, 
které hodně pro-
bíhá i doma. Vše 
vymyslet, změřit 
a propočítat není 
jen tak. 

Vojtěch: Zájemce musí především chtít tento obor 
studovat – v takovém případě ho bude bavit.

Splnila škola očekávání, s nimiž jste do ní 
nastoupili?
Adéla: Určitě ano. Učitelé jsou zde vstřícní a ochotní 
pomoci. Myslím, že i oni nás mají rádi.
Vojtěch: Tato škola není pouze o učení a zvládnutí 
oboru, ale nabízí různé vzdělávací, poznávací, spor-
tovní či kulturní aktivity, přednášky a exkurze. To je 
výborná věc.

Jak jste se vůbec dostali k soutěži 
staveb z vlnité lepenky?

Adéla: Oslovila nás naše třídní 
učitelka Jana Břicháčková, 
která je za naši školu kontaktní 
osobou pro tuto soutěž. Dali 
jsme dohromady šestičlenný 

tým, ale zúčastnit se fi nále 
mohlo jen pět.

Vojtěch: Pro rok 
2018 bylo zadá-

ním 

vytvořit návrh nové Národní knihovny v Praze, 
přičemž musel být otevřený interiér s pohledem na 
knihy i další vnitřní vybavení.

Čím je váš návrh zajímavý?
Adéla: Půdorys knihovny je nepravidelný a připo-
míná ze všeho nejvíc kost. Každá čtvrtina budovy je 
úplně jiná a není souměrná s tou sousední. Nejsme si 
jisti, zda má tato stavba vůbec některý roh pravý.
Vojtěch: A také jsme tam umístili led světýlka. Na ta 
jsme pyšní, neboť nám dala spoustu práce. 

Kolik času si práce na modelu vyžádala?
Adéla: Asi tři měsíce jsme denně vždy po vyučování 

lepili karton. Práci jsme si rozdělili. Dva spolužáci 
vyráběli okolí knihovny se stromy a lavičkami. Další 
zase zaskakoval při aktuálních činnostech. Tři zbý-
vající jsme model vylaďovali a hledali optimální 

řešení. Když se blížila uzávěrka, tak jsme lehce 
nestíhali. Poslední noc jsme vůbec nešli spát 
a ráno jsme navíc museli na angličtinu.
Vojtěch: Největší piplačka byla výroba 

knih do regálů. Je jich tam šest tisíc, 
každá o šířce půl centimetru! Ty 
jsme lepili i po večerech doma. To 

množství knih je však jedním 
z důvodů, proč jsme 

celou soutěž 
nakonec 

vyhráli. Po-
rotu to asi 
hodně 
zasko-
čilo.

» Pokra-
čování na 

straně 4
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ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 

„Nejsme si jisti, 

zda má tato stavba 

vůbec některý roh 

pravý.“
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Přehled studijních a učebních oborů na Vyšší 
odborné škole stavební a Střední škole sta-

vební Vysoké Mýto pro školní rok 2019/2020 , kdy 
sem nastoupí žáci dnešních 9. tříd, je následující:

TŘÍLETÉ OBORY 
S VÝUČNÍM 
LISTEM

INSTALATÉR
36-52-H/01
Absolvent je schopen provádět rozvody vody, 
kanalizace, plynu a vytápění, součástí je montáž, 
demontáž a opravy zařizovacích předmětů. Náplní 
výuky je voda, topení, plyn, podlahové vytápění, 
odpady atd. Na konci studia absolvent získá výuční 
list a průkaz pro polyfúzní svařování plastů DU-7, 
průkaz pro svařování plynem ZK-311 a průkaz pro 
pájení měděných trubek DL-6 a osvědčení od fi rem 
Viega, Hansgrohe a Alcaplast opravňující poskytovat 
budoucím zákazníkům prodlouženou záruku na 
výrobky.

TRUHLÁŘ
33-56-H/01
Absolvent umí zpracovávat jak masivní měkké a tvr-
dé dřevo, tak i různé aglomerované a laminované 
desky a je schopen vyrábět a opravovat jak staveb-
ně-truhlářské prvky jako okna, dveře, schodiště, ob-
klady stěn a stropů, tak i vyrábět nábytek, kuchyňské 
linky atd. Náplní výuky je nábytek, kuchyňské linky, 
okna, dveře, schodiště, dřevěná obležení, interiéry, 
podlahy atd. 

ZEDNÍK
36-67-H/01
Absolvent je scho-
pen zdít ze všech 
možných zdících 
systémů, osazovat 
překlady, prvky 
stropních konstruk-
cí, osazovat okna 
a dveřní zárubně, 
provádět omítky, 
montovat zateplo-
vací systémy, zná 
základy obkládání 
stěn a pokládání 
dlažeb. Náplní výuky 
je zdivo, podlahy, omít-
ky, obklady, podhledy, 
sádrokarton, zateplovací 
systémy atd. 

VODAŘ
36-65-H/01
Absolvent získá 
základy pro zed-

nické, betonářské a železobetonářské práce, umí 
pracovat se dřevem, kovem a plastickými hmotami, 
opracovává kámen, provádí opevnění koryt toků, 
ovládá plavidla, umí pracovat s motorovou pilou. 
Náplní výuky je opevnění a regulace vodních toků, 
hráze, práce se dřevem, plastem, kovem kamenem, 
motorovou pilou atd. Na konci studia absolvent 
získá výuční list, řidičský průkaz skupiny B, osvědčení 
pro práci s motorovou pilou a průkaz způsobilosti 
vůdce malého plavidla M a S.

MONTÉR VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
A OBSLUHA VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
36-58-H/01
Absolvent se uplatní u organizací provozujících 
a spravujících vodovodní a kanalizační sítě, úpravny 
pitné vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod, 
umí pracovat s trubními materiály používajícími se 
na rozvod vody a kanalizace, umí obsluhovat zaříze-
ní na všech vodárenských objektech. Na konci studia 
absolvent získá výuční list a průkaz pro svařování 
ZK-311W01, ZK111W01, ZK15P2 a ZK11P.

ČTYŘLETÝ OBOR 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU

STAVEBNICTVÍ
36-47-M/01
Obor určený absolventům 9. tříd základních škol. 
První a druhý ročník studia jsou společným zákla-
dem pro všechna zaměření, specializace začíná 
vstupem do 3. ročníku, kde je na výběr pozemní 
stavitelství – architektura, dopravní stavitelství 
a vodohospodářské stavby.

Absolventi čtyřletého denního studia získají vzdělání 
ukončené maturitní zkouškou. Mohou pokračovat 
ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole nebo se 
zapojit do praxe (střední technické funkce na stav-
bách, ve stavebním provozu, v projektování staveb, 
ve správních orgánech apod.).

Pozemní stavitelství – architektura
Obor pozemní stavitelství připravuje studenty této 
střední školy na veškerou činnost v oblasti navrho-
vání, posuzování, realizace, správy a provozu staveb. 

Náplní studia jsou stavby pro bydlení, 
občanské stavby, stavby pro průmysl 

a energetiku a zemědělské stavby.

Dopravní stavitelství
Cílem tohoto oboru je vychovávat 

odborníky pro projektování do-
pravních a souvisejících staveb, 

investorskou činnost, realizaci 
staveb (řídící funkce), správu 
a údržbu dopravních staveb, 
související činnosti (státní sprá-

va, kontrola apod.). Uplatnění 
absolventů je potom velmi 
široké: mohou pracovat 
jako projektanti, v přípravě 
staveb, na stavbách jako 
mistři a stavbyvedoucí, ve 
státní správě (odbor do-
pravy, výstavby apod.), ve 
fi rmách, které zabezpečují 
údržbu dopravních sta-

veb, na katastrálních úřa-
dech, v geodetických fi rmách, 

ve výzkumu, ve školství atd.

Vodohospodářské stavby
Tento obor je tradičním a historicky nejstarším 
studijním zaměřením nabízeným školou. V současné 
době tvoří náplň studijních oborů středoškolského 
i vyššího studia. V rámci tohoto studijního zaměření 
připravujeme odborníky pro oblasti navrhování 
a posuzování vodohospodářských staveb, realizace 
a úpravy vodohospodářských staveb, správy a provo-
zu vodohospodářských staveb a zařízení a ostatních 
činností (kontrolní, správní, vzdělávací, výzkumné 
apod.). Příznačné pro vodohospodářské stavby 
a provozy je jejich úzké sepětí s krajinou a přírodou 
a velká část z nich má přímo charakter ekologických 
staveb. Tento obor se v současnosti v obdobném 
rozsahu vyučuje pouze na třech středních školách 
v ČR (Vysoké Mýto, Praha, Brno). Absolventi nemívají 
žádné problémy s přijetím na VŠ ani s hledáním 
uplatnění v oboru.

Přehled studijních a učebních oborů 2019/2020

CO SI VYBRAT 

3 LETÉ 

OBORY

4 LETÝ 

OBOR

Svými návrhy chtějí 
měnit svět

»  Dokončení ze strany 1

Jak probíhalo závěrečné vyhodnocení?
Adéla: Do regionálního kola jsme poslali jen foto-
grafi e a na jejich základě nás porota vybrala. Z dva-
atřiceti modelů postoupilo šest. Celostátní kolo se 
konalo v Zrcadlové kapli Klementina v Praze, kde už 
bylo dílo fyzicky přítomné.
Vojtěch: Probíhaly tam tři soutěže. Kromě celko-
vého prvenství jsme vyhráli i kategorii o nejlepší 
obal z vlnité lepenky na knihovnu. Z bílého kartonu 
jsme vyrobili velké dárkové balení s červenými 
tečkami a červenou mašlí. 

Mimochodem – proč byste žákům 9. tříd 
doporučili obor stavebnictví?
Oba: Na oboru se nám líbí, že se neustále vyvíjí a že 
člověk, který se mu věnuje, může dělat velké věci, 
měnit svými návrhy města i vesnice a svět někam 
posouvat.

DOTAZNA

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

Kam pro informace: Podrobné informace o stipendijních programech naleznete na www.klickevzdelani.cz.
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ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI
Žáci VOŠ stavební a SŠ 
stavební Vysoké Mýto 
se prosazují v soutěžích 
odborných dovedností 
v rámci regionu i České 
republiky. Dva z autorů 
vítězného celostátního 

modelu Národní knihovny v soutěži staveb z vlnité 
lepenky už se představili na str. 1 – zbývá doplnit 
jména další členů týmu: Pavel Šafařík, Kateřina 
Menclíková, Josef Uher a Jan Pohorský. Velice 
dobře si vedli v rámci soutěže Řemeslo/Skill v roce 
2018 také truhláři David Gašparek a Martin Kučera, 
kteří obhájili 2. místo z loňského ročníku. Družstvo 
zedníků z 2. ročníku Petr Matějka a Martin Valíček 
skončilo čtvrté. Při školním kole soutěže Zlatý čep 
za účasti všech truhlářů potvrdil své kvality výhrou 
David Gašparek.

CESTY ZA POZNÁNÍM
Znalosti načerpané v lavicích si žáci VOŠ stavební 
a SŠ stavební Vysoké 
Mýto mohou v praxi 
vyzkoušet a prohloubit 
díky mnoha exkurzím 
do fi rem a výstavám. 
Vodohospodáři míří 
na prohlídky přírody, 

přehradních nádrží, vodních zdrojů, čistíren a úpra-
ven vod, dopravní stavitele čekají exkurze se 
zaměřením na mosty, tunely, stavby silnic a železnic 
a architekti jezdí na prohlídky významných budov 
i stavební veletrhy. Truhláři se podívají do fi rem 
Řezivo Novotný, Dřevojas nebo Eurookna Barvínek, 
a především na veletrh WoodTec do Brna. Oblíbené 
jsou exkurze do brněnského Vida Science Center 
nebo na letiště Pardubice. K tomu „vodárna“ myslí 
i na základní školy, pro něž pořádá naučné akce 
jako Úžasný svět vody.

PARTU TMELÍ NA KURZECH
Mít skvělý kolektiv – to 
není jen tak. Proto jde VOŠ 
stavební a SŠ stavební 
Vysoké Mýto cestou team-
buildingových aktivit. 
Zkraje studia jezdí maturitní 
obory na adaptační kurz na 
Pastviny, kde je čeká tematicky zaměřený program. 
Při vzájemném seznamování se čerství středoškoláci 
vtělují třeba do role tajných agentů. Učební obory 
se seznamují v dílnách a o příjemné prožitky se stará 
místní udírna. Osazenstvo „vodárny“ vyráží také na 
geodetické kurzy, do Kostelce nad Orlicí na spor-
tovní kurz, v jehož rámci si zkusí i kanoistiku, střelbu 
a přespolní běh. Oblíbené jsou i lyžařské kurzy na 
Dolní Moravě v oblasti Králického Sněžníku.

„Pocházím z Vysokého Mýta 
a zedničinu mám rád – už jsem 
se s ní setkal před nástupem 
na školu, když jsem pomáhal 
strejdovi na stavbě domu. 
Volba školy tak pro mě byla 
dost jednoduchá. Také jsme 
tu s kamarádem ze základky 
vyhráli soutěž O zlaté kladívko. 
Navíc zdejší škola pořádá kurzy 

3D informatiky pro základní školy, na které jsem také 
chodil. Věděl jsem tak, do čeho půjdu – a na škole se 
mi líbí.“
Petr Faltejsek, 15 let, 1. ročník oboru zedník

„Zdejší školu mám blízko 
k domovu a zaujal mě zde obor 
instalatér. Přijde mi jednoduchý, 
a přitom má jisté uplatnění na 
pracovním trhu, instalatérů 
je málo. Chtěl bych trochu 
napodobit dědu, který se na 
této škole vyučil truhlářem a byl 
šikovný řemeslník. Líbí se mi, že 
je ve škole velká pohoda a klid, 
naučíme se vše podstatné, ale zároveň to není těžké, 
když má člověk snahu. A k tomu jsou tady i dobří 
učitelé.“
Jan Zerzán, 17 let, 2. ročník oboru instalatér

„Chtěla jsem po základní škole 
vyzkoušet něco nového. Se 
dřevem jsem se setkala už dřív 
a líbilo se mi to, tak jsem si říka-
la, že zkusím nějaký související 
obor. Zdejší školu mi doporučil 
kamarád, který se v ní vyučil. Ve 
třídě jsem jediná holka, ale práci 
zvládám v pohodě, jen na začát-
ku jsem se do toho potřebovala 

dostat. V klučičím kolektivu se mi líbí. Škola je kvalitní, 
učitelé jsou vstřícní a já jsem zde moc spokojená.“
Kateřina Vrabcová, 17 let, 3. ročník oboru truhlář

„Baví mě kreslit a modelovat na 
počítači, takže architektura pro 
mne byla jasná volba. Když jsem 
se měl rozhodnout, kam půjdu, 
vybíral jsem mezi Pardubicemi, 
Hradcem Králové a Vysokým 
Mýtem. Dopravní stavitelství je 
však jen tady, a to rozhodlo. Až 
vystuduji, budu mít uplatnění 
zajištěné a přijdu si na pěkné 
peníze – dopravních projektantů je málo. Navíc tu 
máme skvělého učitele, jsou na něm vidět zkušenosti 
a má nám hodně co říct.“
Vilém Hojka, 19 let, 4. ročník oboru dopravní 
stavitelství

POHODA A PŘÍJEMNÍ UČITELÉ

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA
Priority školy? Přívětivost a kvalita!

Jak už napovídá samotný název, Vyšší odborná 
škola stavební a Střední škola stavební 

Vysoké Mýto zahrnuje tři různé stupně vzdělání 
a nabízí možnost vyučení, získání středního 
odborného vzdělání s maturitou nebo i vyššího 
odborného vzdělání s diplomem. To vše v oboru 
stavebnictví a v jeho třech základních zaměře-
ních – ve stavitelství vodohospodářském, do-
pravním a pozemním. Nový ředitel školy Ing. Jiří 
Skalický dobře ví, že ať už se žáci rozhodnou pro 
kteroukoliv specializaci, všude se stávají velice 
žádanými odborníky.

Jak byste co nejvýstižněji charakterizoval vaši 
školu?
Jsme malou školou rodinného typu ve velmi pěk-
ném městě. Máme k dispozici výborný pedagogický 
sbor a vskutku šikovné studenty. Nabízíme 
celorepublikově velmi exkluzivní obory 
vzdělání i výuku tradičních řemesel, bez 
kterých se naše společnost ani v budoucnu 
neobejde.

Stavebnictví před 
časem prožívalo jistý 
útlum – změnila se 
dnes situace?
Dnes je po zaměstnan-
cích ve stavebnictví 
obrovská poptávka. Již 
několik let objem i po-
čet zakázek v tomto 
oboru značně stoupá. 
Tato situace zasahuje 

již téměř do každé 
rodiny – sehnat 

schopného 
řemeslníka je 

obrovský 

problém a ty nejlepší je třeba oslovit i více než rok 
dopředu. Projekční, stavební nebo provozní fi rmy 
mají stále velký zájem o kvalitní absolventy, s naší 
školou tak mají absolventi uplatnění ve svém oboru 
jisté. Dávno také neplatí, že „stavárny“ jsou jen pro 
kluky – své místo si zde rozhodně najdou i technicky 
nadané dívky. Ti z absolventů, kteří chtějí prohloubit 
své znalosti na vysoké škole, mají po maturitě velmi 
dobré vstupní předpoklady k jejímu úspěšnému 
dostudování.

Jaké benefi ty ve spolupráci se strategickými 
partnery nabízíte žákům vaší školy?
Spolupráce probíhá v celé řadě oblastí. Pro naše stu-
denty jsou nejviditelnějším přínosem odborné praxe 
žáků v jednotlivých fi rmách, nabídka prospěchových 
stipendií a celá řada zajímavých uskutečněných 
exkurzí a kurzů.

Setkají se u vás žáci s moderní technikou či 
technologiemi a jsou kvalitně připraveni 

pro pracovní trh?
Myslím, že v tomto ohledu je jasným uka-
zatelem výborná odezva od manažerů 
fi rem, kam naši absolventi po studiu 
nastupují. I ve stávající době velkých 
změn a překotného pokroku se daří 
našim učitelům velmi dobře a úspěšně 
vzdělávat všechny, kteří mají o kvalitní 

studium skutečný zájem.

Proč by si žáci základních škol 
měli vybrat právě vaši školu?

Jsme školou, kde je přívětivé 
prostředí společně s kva-

litou výuky na prvním 
místě naší snahy. Pokud 

chtějí mít žáci jistotu 
smysluplného 

uplatnění, radost 
z práce, dobré 
kantory i skvělé 

spolužáky 
a spolužač-

ky, jsme 
pro ně 
jistě vý-
bornou 
volbou. 

PTÁME SE

OPSÁNO Z TABULE

„Dnes je po 

zaměstnancích ve 

stavebnictví obrovská 

poptávka.“

VIZITKA ŠKOLY 
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Vyšší odborná škola 
stavební a Střední škola 
stavební Vysoké Mýto
Komenského 1/II
566 19  Vysoké Mýto
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Tel.: +420 465 420 314
E-mail: 
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www:
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Každý deváťák se rozhoduje pro střední školu 
na základě jiných kritérií. Osmnáctiletý 

Jan Málek, který na VOŠ stavební a SŠ staveb-
ní Vysoké Mýto čtvrtým rokem studuje obor 
vodohospodářské stavby, nic nepodcenil. Spolu 
s tatínkem strávili spoustu času přemýšlením, co 
by byla nejlepší cesta k zajištěné budoucnosti – 
a to se jim vyplatilo.

Honzův otec je totiž z oboru – vlastní stavební fi rmu, 
která se věnuje pozemnímu stavitelství. Letošní 
maturant tak záhy zjistil, že jej to táhne stejným 
směrem. Stavebních oborů je ale celá řada a vybrat 
si mezi nimi správné zaměření není jednoduché. 
S tátou tak doma dali hlavy dohromady a uvážili 
celou řadu aspektů.

„Když jsme se spolu bavili, tak táta argumentoval, 
že pozemních stavitelů je hodně a uplatnění není 
tak dobré. Abyste se uchytili, musíte v tom být fakt 
hodně dobří. Říkal mi však o této škole, že je 
vyhlášená, absolventi mají velký potenciál 
a jejich fi nanční ohodnocení je skvělé. 
V České republice je jen málo středních škol 
se zaměřením na vodohospodářství, a tak 
je absolventů tohoto oboru 
málo. Teoreticky tak bude 
sháňka po lidech, 
kteří vodě rozumějí 
a do budoucna se jí 
budou moci zabývat,“ 
vysvětluje sympatický 
mladík.

Ve škole rychle zjistil, 
že si vybral obor, 
který jej bude 
skutečně ba-
vit. Odjakživa 
totiž miluje 

přírodu, a jak sám říká, je rád, že jí může pomáhat 
k napravení škod, které na ní v minulosti napáchal 
člověk. Téma vody v krajině jej nadchlo natolik, že 
se rozhodl zpracovat projekt Středoškolské odborné 
činnosti vypsaný Vysokým učením technickým 
v Brně. Ve spolupráci s tamní doktorandkou vyrazili 
do terénu a zkoumali kvalitu povrchových vod v Mo-
ravském krasu, konkrétně Jedovnický potok. Honza 
svůj projekt úspěšně obhájil, a tak jej už z 3. ročníku 
přijali na vysokou školu!

Do terénu se dostane i se školou a moc ho to baví. 
„V rámci oboru absolvujeme spoustu exkurzí, a to 
hodnotím velice kladně. Člověku dá vydařená exkur-
ze daleko víc než teorie, což je často jen nudné psaní 
do sešitu. Mám rád, když si na věci mohu sáhnout, 
když vidím, jak to funguje v praxi a vezmu si z toho 
víc než při bifl ování ze sešitu. Proto mi velice vyho-
vuje, že máme hodně exkurzí a nahlédneme tak do 
hloubky,“ pochvaluje si bohaté školní aktivity.

Teorii se samozřejmě stejně jako ostatní středoško-
láci nevyhne, když však hodnotí svou školu, všímá 

si, že se ve Vysokém Mýtě klade větší důraz na 
praxi a názornost, než tomu je na jiných ško-
lách. Vítaným zpestřením výuky je i speciali-
zovaná učebna pro budoucí vodohospodáře, 
ve které se dokonce nachází pokusné umělé 
vodní koryto.

„Jak jsem říkal – osobně si mnohem 
radši věci zkouším na vlastní kůži, než 

abych o nich jen slyšel vyprávět, 
a tohle je pro mě přesně to pravé. 
Ano, výkladu se nevyhneme, ale 

pak se sebereme a jdeme si to 
v praxi vyzkoušet. V učebně 

máme malé modely vodních 
staveb – jezy, propustky, 
přelivy, na co si jen vzpome-

nete – a pak si je zkusíme 
dát do umělého koryta 
a sledujeme, co se stane,“ 

popisuje nadšeně 
budoucí vodohos-

podář.

RANDÁLFEST PŘIVÁDÍ PRÁZDNINY
Randálfest měl premiéru 
před šesti lety v tělocvičně 
VOŠ stavební a SŠ stavební 
Vysoké Mýto, kam si stu-
denti pozvali kamarády-
-hudebníky. Od té doby se 
stal z recesistické akce re-

spektovaný multižánrový festival. Obrovský úspěch 
potvrzuje výčet kapel, které zde hrály – W.A.F., UDG, 
Vypsaná fi Xa, Rybičky 48, Pavel Callta, Jakub 
Děkan a další. Pro veřejnost ho na konci školního 
roku připravují žáci a učitelé školy v amfi teátru 
u Městského klubu ve Vysokém Mýtě. Dopoledne 
probíhají soutěže v netradičních disciplínách, ale 
i odborných dovednostech mezi třídami, odpoledne 
následuje přehlídka studentských kapel a večer 
dojde i na známé kapely. Akce se pravidelně účastní 
tisícovka spokojených návštěvníků.

VE SPORTU SE DAŘÍ
Bez nadsázky lze o žácích VOŠ stavební a SŠ stavební 
Vysoké Mýto říct, že jsou skvělí šplhouni. Ne snad, že 
by nadbíhali svým učitelům, ale výtečně se jim daří 
ve sportovní disciplíně šplh na laně. Když dojde na 
sport, není to však jediná silná stránka žáků. Úspěchy 
sbírají také ve futsalu, fotbalu a fl orbalu, tradičně 
mezi oblíbené a silné disciplíny patří stolní tenis 
a na závodech se daří také přespolním běžcům. 

Celou škálu aktivit umož-
ňuje školní tělocvična, 
která byla počátkem roku 
2018 nově rekonstruová-
na za 8,4 milionu korun 
s přispěním Pardubického 
kraje a dotací z evrop-
ských fondů. Díky tomu je nyní k dispozici moderní 
vybavení pro sálové sportovní aktivity.

LIGA LEGEND TÁHNE
Zatímco v jiných školách hraní počítačových her 
brání, vedení VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké 
Mýto tuto činnost naopak podporuje. A dokonce 
se podílí na organizaci speciálního turnaje. V učeb-
nách výpočetní techniky se potkávají při dramatic-
kých duelech nováčci i ostřílení bojovníci ze střed-
ních a základních škol z celého Pardubického kraje 
u týmové hry League of Legends. Zájem o účast je 
tak obrovský, že kdo nepošle včas přihlášku, má 
smůlu. Turnaje se konají nejčastěji v lednu nebo 
v červnu, kdy sice vrcholí klasifi kace, ale žáci vítají 
příjemné rozptýlení a uvolnění. Ačkoliv občas 

celkově zvítězí kon-
kurence z jiných škol, 
pro budoucí domácí 
projektanty a techniky 
je to nepochybně skvělá 
průprava.

FOTOALBUM

Na začátku školního roku se nováčci vzájemně seznamují 
na adaptačním kurzu při sportovních hrách a týmových 
soutěžích.

Moderní výukovou hydrotechnickou laboratoří, jakou 
má vysokomýtská „vodárna“, disponují pouze dvě vysoké 
školy v České republice.

Maturitní plesy jsou už tradičně přehlídkou originálních 
prezentací jednotlivých ročníků.

V nově rekonstruované tělocvičně nacházejí žáci školy 
výborné sportovní zázemí.

Příjemným zakončením dne na sportovních kurzech bývá 
určitě opékání špekáčků.

Vysokoškolákem už rok před maturitou!

PŘÍBĚH

„Vyhovuje mi, že 

máme hodně exkurzí 

a nahlédneme tak do 

hloubky.“
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