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Škola bojuje s nezájmem žáků o studium řemesel
Tisková zpráva 30/2015
Střední škola řemeslná v Soběslavi se rozhodla bojovat s nedostatkem šikovných řemeslníků
na trhu práce. Budoucím elektrikářům a instalatérům nakoupila do dílen cvičné stěny, jaké
nemá žádná jiná škola v Jihočeském kraji. Žákům oboru Opravář zemědělských strojů škola
vybavila dílny novými technologiemi pro opravu a diagnostiku závad zemědělských strojů,
které jsou používané v současných opravárenských a servisních podnicích.
Cvičné stěny neboli interaktivní výukové modely pro obor Instalatér a Elektrikář - silnoproud
jsou zcela ojedinělé. Celý výukový systém pro budoucí instalatéry představuje kompletní
soustavu vytápění, jen uspořádáním a rozměry uzpůsobenou pro instalaci ve školní třídě.
„Jedná se v podstatě o panel, na němž jsou upevněné nejrůznější prvky a armatury
technických zařízení budov a prvky elektroinstalace. Během teoretické výuky se tak například
žáci dozvědí, jak zapojit kotel, čerpadlo, klimatizaci nebo topení. Následně si to mohou hned
na panelu v praxi vyzkoušet, protože zde veškerá tato zařízení jsou upevněná,“ vysvětluje
ředitelka školy Darja Bártová. Na cvičných stěnách lze simulovat i různé závady a žáci si tak
mohou vyzkoušet opravu jednotlivých zařízení.
Modernizací prošly i tři dílny pro praktickou výuku oboru Opravář zemědělských strojů.
V dílnách jsou nové kovářské výhně, kompresory, svařovací zdroje, dílenské zvedáky,
montážní vozík, vyvažovačka kol, zouvačka pneumatik, svařovací poloautomat a traktor
s návěsem. „Původní částečně nefunkční zouvačka byla stará třicet let, traktor dvacet let,
nízkoprofilový zvedák patnáct. Pojízdné dílenské zvedáky dokonce neprošly prověrkou
bezpečnosti a svařovací zdroje se dávno v praxi nepoužívaly,“ vysvětluje důvod modernizace
dílen ředitelka.
Škola si od modernizace učeben pro praktickou výuku slibuje dvě věci. „V prvé řadě chceme
moderní výukou získat více žáků ke studiu řemesel. Zejména o obor elektrikář – silnoproud je
uchazečů stále velmi málo, přestože je jich v praxi nedostatek a absolventi mají zajištěno
dobře ohodnocené uplatnění na trhu práce,“ uvádí ředitelka.
Druhým cílem školy je zlepšit připravenost žáků na trh práce. „Chceme, aby od nás odcházeli
absolventi, kteří nebudou pro zaměstnavatele v prvních měsících práce spíš břemenem, nežli
pomocí. Učit žáky jezdit s dvacet let starým traktorem nebo pracovat se svařovacím zdrojem,
který se už v praxi nepoužívá, nemá význam. Žáci také nepotřebují slyšet teorii, jak se má
zapojit kotel. Musí si to vyzkoušet v praxi,“ uvádí ředitelka a dodává: „Když žákovi něco
vysvětlíme, zapomene to, když mu to ukážeme, zapamatuje si to, ale když to sám udělá,
teprve pochopí.“
„Modernizaci učeben provedla škola díky evropské dotaci. Celkem si projekt vyžádal 5,3
milionů a dotace pokryje 85 % těchto výdajů,“ uvádí Jan Šmidmayer, jednatel společnosti GPROJECT, která na projekt získala dotaci a nyní jej administruje tak, aby byla škole dotace
proplacena.

Realizátor projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Celkové výdaje: 5,3 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 4,5 mil. Kč

Tento projekt Řemeslo má zlaté dno - modernizace a inovace výuk je spolufinancován Evropskou unií.
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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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