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Žáci budou lépe připraveni na trh práce
Tisková zpráva 1/2015
Žáci Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích
budou mít větší šance na trhu práce. Škola totiž v těchto dnech dokončila modernizaci
vybavení pro praktickou výuku tak, aby se žáci naučili pracovat se stroji, které používají i
jejich budoucí zaměstnavatelé.
Za více než čtyři miliony korun škola zrealizovala projekt, v rámci něhož nakoupila moderní
vybavení k praktické výuce odborných předmětů napříč všemi vyučovanými obory.
Z modernější praktické výuky se tak mohou těšit žáci oborů Mechanizace a služby,
Veterinářství i Zahradnictví.
„Snažíme se reagovat na požadavky trhu práce, který klade stále větší důraz na praktické
zkušenosti našich absolventů. K tomu ale nutně potřebujeme moderní vybavení, které se
v praxi používá. Na desítky let starých nebo zcela chybějících strojích žáky jen stěží na trh
práce připravíme,“ uvedl důvody realizace projektu Břetislav Kábele, ředitel školy.
Na oboru Mechanizace a služby se vyučuje mimo jiné svařování a řezání kovů. „Praktická
cvičení se musela až dosud vyučovat na strojích ze 70. a 80. let. Takové stroje se ale už
dávno v praxi nepoužívají a žáci tak při nástupu do svého prvního zaměstnání neumí
pracovat s moderními technologiemi,“ uvedl Břetislav Kábele. To se ale nyní změní. V rámci
projektu byly pořízeny moderní technologie pro řezání kovů včetně plazmového řezání a
technologie pro svařování kovů.
Obdobný problém byl i při praktické výuce oboru Zahradnictví. „V průběhu roku 2013 jsme
sice pořídili dva biohazard boxy pro množení rostlin, ale tím byla modernizace výuky v tomto
oboru na samém prvopočátku,“ dodal Kábele. Proto škola pořídila dosud chybějící klimatickou
komoru nezbytnou pro různé biologické testy a kultivace. Žáci dostali také nové mikroskopy –
ty dosavadní byly desítky let staré a mnohdy nefunkční.
Škola pořídila nové vybavení i do učebny anatomie a fyziologie spadající pod obor
Veterinářství. Vybavení této učebny pocházelo z přelomu 70. a 80. let. Nakoupeny byly dva
nerezové pitevní stoly s pojízdnými LED svítidly, posuvný systém na anatomické obrazy a
nerezové skříňové systémy s perforovanými policemi a odvětráváním pro uskladnění
nebezpečných látek.
Škola realizovala projekt od května loňského roku. „Na projekt byla schválena dotace z
dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad. Poskytovateli dotace jsme už předali
vyúčtování projektu a nyní čekáme, až veškeré dokumenty zkontroluje. Pokud bude vše
v pořádku, dostane škola od Evropské unie téměř 3,5 milionů korun,“ uvedl Lukáš Tryml ze
společnosti G-PROJECT, která na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a následně
projekt administrovala.
Střední škola veterinární, mechanizační a zahradnická je příspěvkovou organizací zřizovanou
Jihočeským krajem a jedinou školou v kraji, která poskytuje úplné střední vzdělání ukončené
maturitní zkouškou v oborech Mechanizace a služby, Veterinářství a Zahradnictví.

Realizátor projektu: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 458/92, 372 16 České
Budějovice
Rozpočet projektu: 4 241 837 Kč
Požadovaná výše dotace: 3 480 858 Kč
Termín realizace projektu: květen 2014 – leden 2015
Výstupy projektu: V rámci projektu bylo pořízeno následující vybavení pro praktickou výuku
žáků:
● klimatická komora,
● fluorescenční inverzní mikroskop,
● soubor mikroskopů s LED osvětlením a kamerou,
● laboratorní mikroskop se záznamovým zařízením,
● 2 pitevní stoly,
● 2 LED svítidla k pitevním stolům,
● posuvný systém pro anatomické obrazy,
● 2 skříňové systémy s odsáváním,
● plazmové řezání,
● 5 invertorových svářecích zdrojů MIG/MAG,
● invertorové svářecí zařízení WIG - AC/DC,
● 5 tranzistorových svářecích usměrňovačů,
● 2 odsávání,
● řezací stroj.

Tento projekt Modernizace odborných učeben s návazností na potřeby současné praxe
je spolufinancován Evropskou unií
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Mgr. Barbora Benešová
tel.: 724 309 639
e-mail: benesova@g-project.cz
Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.
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