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ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
Zahájení nového školního roku 

na Odborném učilišti ve Cvrčovicích 
proběhlo 2. září 2019, stejně jako 
na všech základních a  středních 
školách, základních uměleckých 
školách a  konzervatořích. Zahájení 
se ujala ředitelka školy RNDr. Mila-
da Kussak Höklová, která přivítala 
jak rodiče a žáky I. ročníků, tak žáky 
II. a  III. ročníků a  celý pedagogický 
sbor. Všechny zúčastněné povzbu-
dil do nového školního roku také 
starosta obce Cvrčovice Mgr. Pavel 
Endlicher.  

I v  letošním školním roce nabízí-
me té skupině uchazečů, kteří mají 
zájem o řemeslo a nejsou jen studij-
ní typy, možnost odborné profesní 
přípravy v  následujících studijních 
oborech: Kuchařské práce, Cukrář-
ské práce, Zahradnické práce, Kvě-
tinářské a  aranžérské práce, Pro-
vozní služby, Malířské a  natěračské 
práce. Jako jediné učiliště v  Jiho-
moravském kraji se dnes můžeme 
pochlubit také stoupajícím zájmem 
o inovovaný obor Šití oděvů – Mód-
ní dekoratér, který má na škole mno-
haletou tradici. Tak jako škola prošla 
mnohými změnami, tak i tento obor 
celorepublikově procházel vývo-
jem a  v  současnosti se opět zvyšují 
počty uchazečů o  obor, ale i  zájem 
odborníků z oděvní výroby o absol-
venty, čímž se jim nabízí snadnější 
uplatnění v oboru na trhu práce. Pro 
zvýšení zájmu o obor se každoročně 
realizuje na škole v rámci výuky od-
borného výcviku oboru Šití oděvů 
– Módní dekoratér módní přehlídka, 
na které žáci se svými vyučujícími 
pracují. To jim umožňuje seznámit 
se s  aktuální nabídkou módních 
trendů, širokou škálou oděvních ma-
teriálů a současnými technologiemi 
zpracování jednotlivých výrobků.  
Žáci nejenom modely realizují, ale 
sami je na módní přehlídce, pořá-
dané školou na konci školního roku, 
předvádějí. 

Výuka jednotlivých oborů je rea-
lizována ve specializovaných učeb-

nách s  možností využití ICT. Vedení 
výuky je zajištěno kvalifikovaným 
pedagogickým sborem, který se 
snaží předat své odborné znalosti 
a  zkušenosti žákům. Škola se také 
účastní projektů, kterými si žáci roz-
šiřují své poznatky, odborné znalosti 
a vědomosti (např. stáží v zahraničí, 
odborných exkurzí, celorepubliko-
vých i  mezinárodních oborových 
soutěží). Snahou vzdělávací insti-
tuce je nabídnout trhu práce plně 

kvalifikované vzdělané pracovníky 
v  oboru, pracovníky, kteří dokážou 
samostatně pracovat a tvořit.       

Do nového školního roku přišli 
po letním odpočinku s  nadšením 
učitelé i  žáci. Věříme, že škola bude 
nadále podstatnou součástí regio-
nu, a těšíme se na spolupráci s měs-
tem Pohořelice v oblasti rekonstruo-
vaného zámečku Pfann.  

 Bc. Irena Kořínková, 
učitelka OU Cvrčovice


