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Žáci si v anketě stěžovali na zastaralé dílny, škola je proto
modernizovala
Tisková zpráva 32/2015
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hněvkovicích modernizovala své dílny.
Žáci už tak nemusí pracovat se soustruhy z 60. let, energeticky náročnými a starými
svářecími zdroji nebo 25 let starým traktorem k výcviku v řízení. Investice si vyžádala přes tři
miliony korun.
„Udělali jsme mezi našimi žáky v loňském roce anketu, kde jsme zjišťovali, co by se dalo na
škole zlepšit. Naprostá většina žáků, 82 procent, si stěžovala, že musí v dílnách pracovat se
zastaralými stroji, které se v praxi vůbec nepoužívají. Bojí se toho, že se jim kvůli tomu bude
hůře hledat po skončení školy práce,“ uvádí ředitel školy Jiří Plaňanský.
Není divu, že si žáci na zastaralé dílny stěžovali. Ve svařovně byly dosud staré a nevýkonné
svářecí zdroje, které neumožňovaly výcvik moderních metod. Soustruhy byly i 50 let staré a
řada z nich byla mimo provoz. „Měli jsme dokonce soustruh z roku 1965. Soustruhy spíše
představovaly přínos v podobě historického pohledu „jak se to dělalo dříve“,“ uvádí ředitel.
Traktor byl starý 25 let. Žáci se tak nemohli naučit řídit a opravovat moderní traktory, které se
dnes v praxi běžně používají.
„Původní rozpočet byl 3,7 milionů korun. Škole se ale podařilo vysoutěžit vybavení za méně.
Celkem tak investice vyjde na 3,3 milionů, z toho dotace z ROP Jihozápad pokryje 2,8
milionů,“ uvádí Jan Šmidmayer ze společnosti G-PROJECT, která na projekt získala dotaci a
nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních pravidel.
Modernizované dílny budou sloužit žákům oborů Opravář zemědělských strojů a Podkovář a
zemědělský kovář, případně i Zemědělec - farmář. SOŠ a SOU Hněvkovice je v Jihočeském
kraji jedinou školou, která vyučuje obor Podkovář a zemědělský kovář, s tradicí již od roku
1953.
Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1
Celkové výdaje: 3,35 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 2,84 mil. Kč

Tento projekt Zaměstnavatelům vstříc: nákup moderních technologií na SOŠ a SOU
Hněvkovice 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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