Projekt: Udržitelný rozvoj: Dřevostavby a termografie, č. 2020-1-CZ01-KA116-077598
Aktivita: ErasmusPro - dlouhodobá stáž žáků odborné přípravy v podniku
Vysílající organizace: Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 214/9, 674 01 Třebíč
Partnerská organizace: SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Koncové podniky:


Tomifa spol. s r.o.
Účastníci: Tomáš Vejmělka, Vít Vejvoda



Tandem plus crc, s.r.o
Účastník: Jan Plánka

Termín stáže: 23. 8. – 20. 12. 2021

Ze závěrečných zpráv účastníků:
Pracoval jsem ve firmě Tandem, pracovalo se na dvě směny, ranní a odpolední a každý týden se
směny střídaly. Pracoval jsem pouze na ranní od 6:00 do 14:30 (10:00 - 10:30 pauza na svačinu).
Počet spolupracovníků se pohyboval mezi 5-6, byly mezi nimi i 2 studenti partnerské školy. Osvojil
jsem si zásady bezpečnosti práce. Prošel jsem školením BOZP. Jednoznačně jsem se zlepšil ve svých
odborných dovednostech. Převážně jsem pracoval s laminovými deskami. Naučil jsem se mnoho
užitečných věcí, jako např. řezat na stroji macmazza, nalepovat a ořezávat ABS hranu ručně,
montovat více druhů výsuvů (Blum, kolečkové, skryté), balit výrobky, pracovat s voskem, pracovat s
ruční frézkou a bruskou, a ve finále složit dohromady určitý výrobek, jako např. výstavní regál, šatní
skříň, pultové stoly, stoly, poličky. Také jsem se naučil lépe pracovat v týmu, spolupracovat,
domlouvat se. Dále jsem se naučil lépe organizovat si volný čas, chodil jsem na různé turistické výlety,
než byl kompletní lockdown na Slovensku, tak jsme se potkávali se spolupracovníky v pátek po práci.
Naučil jsem se něco málo vařit, prát prádlo, nakupovat si, zkrátka postarat se o sebe.

Pracoval jsem v dřevozpracující firmě Tomifa. Specializuje se na zakázkovou výrobu dřevěných
zásuvek, odbyt má v celé Evropě, hlavně severských zemích. Každý den odjíždí kamion výrobků. První
den stáže jsem byl proškolen o bezpečnosti práce, prošel jsem provoz, prohlédl si, kde budu
následující čtyři měsíce pracovat, byl jsem seznámený s odpovědnými pracovníky. Na začátku stáže

jsem se naučil správné skládání hrání a hranic dřeva k dalšímu skladování a zpracování na rozmítací
pile. Dále jsem rozděloval materiál podle délky a kvality. Díky tomu umím ovládat vozík na materiál a
správně uskladňovat materiál, aby nepřekážel dalším linkám. Také jsem pracoval na egalizační
širokopásové brusce, kde se brousily spárovky, prkna a dna k dalšímu použití. Také jsem se naučil
základní ovládání této brusky. Poté jsem se dostal na lakovku, kde jsem obsluhoval horkovzdušný
tunel, kde se sušily výrobky a rozdělovaly se na broušení, olejovaní a expedici. Hned vedle tohoto
stroje jsem brousil výrobky, zde jsem se zdokonalil v lakování a broušení po první vrstvě laku a olejů.
Jako poslední jsem se dostal na pásový katr, kde jsem byl na obou směnách. Tam jsem se naučil
skládání hrání do sušáren a následnému dalšímu zpracování v závodu. Viděl jsem se také zpracování
odpadu, jako jsou krajiny do balíků palivového dřeva a třísek do briket. Pracovní doba byla klasických
osm hodin s možností placených přesčasů. Uvítal jsem širokou nabídku výborných obědů od firmy,
byly bonusem zdarma pro zaměstnance. Firma byla vzdálena od mého ubytování zhruba pět
kilometrů. Protože čas autobusové dopravy mi nevyhovoval, zvolil jsem pro dopravu auto. Nejdříve
jsem to bral negativně, ale protože jsem byl řidič začátečník, dalo mi to příležitost vyjezdit se v docela
bezpečném úseku.

Jaké zkušenosti ze stáže pro Vás byly nejdůležitější?
Pozitiva:
-

starání se sám o sebe, soběstačnost,
zvýšené sebevědomí, protože jsem obstál,
zlepšil jsem se ve věcech, které jsem se naučil ve škole,
naučil jsem se pracovat se stroji, kvalitním materiálem a hlavně v kolektivu,
dokázal jsem si, že si umím dobře zorganizovat čas (práce, školní povinnosti, zábava),
nový jazyk a zvyky,
nádherná příroda,
byl jsem výborně přijat do firmy, nabízeli mi stálý pracovní úvazek.

Negativa:
-

hlavně ze začátku velké fyzické vypětí, na které ze školy zvyklý nejsem,
mnoho nových lidí a podnětů, nové prostředí přineslo i psychickou nepohodu, ta naštěstí
odezněla,
brzké vstávání,
nestabilní internet na ubytování.

