
 

 

Exkurze žáků 9. třídy na SPŠ v Příbrami – 6. 12. 2022 

 

Všem deváťákům, nejen těm našim mirovickým, se nezadržitelně blíží jedno 

z důležitých životních rozhodnutí, „kam s nimi“. Všemožně se jim snažíme 

pomoci: zvou se zástupci z různých středních škol či odborných škol, předáváme 

dětem informace o dnech otevřených dveří a chceme pomoci je nasměrovat na 

jejich další studijní cestu.  

Tak tomu bylo i v úterý 6.12.2022, kdy jsme se společně vydali na Týden techniky 

na SPŠ v Příbrami. V 6:30 se za nevlídného, téměř deštivého počasí sešlo 16 žáků 

na mirovickém vlakovém nádraží a exkurze mohla začít.  

Cestu jsme měli zpestřenou přestupem v Březnici a zpožděním vlaku, ale krátce 

před osmou hodinou jsme v pořádku a hlavně všichni opustili vlakové nádraží 

v Příbrami a vydali se strmou cestou na „průmku“. Cesta do kopce nás trochu 

zmohla, takže nám přišlo vhod, když nás hned u vchodu uvítal pan ředitel, 

PaedDr. Tomáš Hlaváč, a zavedl nás do připravené posluchárny. Pro všechny měl 

dáreček na uvítanou – propisku s logem jejich školy, vytuňenou posuvným 

měřítkem v duchu zaměření školy. Za chvíli dorazili i žáci z dalších 3 okolních 

základních škol a akce odstartovala. 



Po úvodním slovu pana ředitele o historii 

školy a představení všech 4 studijních 

oborů, což pro rok 2022/2023 je 

Elektrotechnika, Informační technologie, 

Stavebnictví a Strojírenství, jsme byli 

rozděleni do skupin po osmi žácích. Byl 

nám přidělen 1 žák třetího ročníku, který 

se nám po celou dobu perfektně věnoval 

a byl ve všem nápomocný. 

SPŠ připravila v jednotlivých částech budovy školy 7 stanovišť, na kterých si každý 

žák mohl vyzkoušet to nejzajímavější a nejdůležitější z daných oborů. Na každém 

stanovišti strávili žáci 15 minut, plně zabráni do práce a hlavně spolupráce. Všude 

totiž byla spousta studentů průmyslové školy, kteří byli našim dětem plně 

k dispozici, ukazovali jim jednotlivé činnosti, postupy a popisovali svou práci. 

A co jsme na stanovištích mohli konkrétně zažít? Hned na úvod si žáci vyzkoušeli 

programování na počítačích – stavbu rodinného domku či paneláku nebo 

vymodelování pokladnice, která se musela otevírat. Byli v dílnách, kde se 

soustružilo a obrábělo, proběhnout se mohli v místní tělocvičně, zamakat 

v posilovně, stavěli lešení, poznávali izolační a stavební materiály, malovali 

nákresy budov, seznámili se s prací 3D tiskáren,… Program byl opravdu nabitý a 

plný skvělých informací a zážitků. Pevně věřím, že tato zážitková exkurze splnila 

očekávání a těm, kteří o této škole uvažovali, udělala jasno v jejich volbě. 

Protože jsme do odjezdu vlaku měli ještě čas, byla škoda nenavštívit dominantu 

města Příbram, a to Svatou Horu. Pravda, žákům se moc nechtělo, ale od 

průmyslové školy je to opravdu pár metrů. Nakonec byli všichni rádi, že jsme na 

toto poutní místo došli. 

Cestou zpět je zaujaly 

svatohorské schody, hlavně 

kluci zkusili napodobit 

závody hasičů, tentokrát ne 

do, ale ZE schodů. 

Vláčkem jsme zdárně dorazili 

zpět do Mirovic, unavení, 

zmrzlí, ale nabití zážitky a 

dojmy. Děkujeme za možnost se této akce zúčastnit. 

Za 9. třídu Iveta Trefná a Monika Kuklová 


