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Odborníci bijí na poplach: ﬁemesla jsou na vymﬁení
Stﬁední ‰kola stavebních
ﬁemesel
v Brnû – Bosonohách
vzdûlává ﬁemeslníky
mnoha stavebních
oborÛ. Zedníky, truhláﬁe, pokr˘vaãe nebo ãalouníky. „Právû
ãalounictví
nebo
umûlecká truhlaﬁina
jsou krásné obory na
pomezí ﬁemesla a
umûlecké ãinnosti,
uplatnûní v nich najdou také dívky,” ﬁíká
Ing. Josef Hypr, ﬁeditel Stﬁední ‰koly stavebních
ﬁemesel Studenti Stﬁední ‰koly stavebních ﬁemesel se mohou vyuãit
tﬁeba ãalouníkem.
v Brnû-Bosonohách.
Av‰ak kvÛli zmen‰ujícímu se zájmu o studium ﬁemesel, kter˘ ké firmy LD Seating, která dodává
firmy i ‰koly potvrzují uÏ nûkolik let, je kanceláﬁské a konferenãní Ïidle do cedobr˘ch ãalouníkÛ v poslední dobû jako lé Evropy. Pro svoji rostoucí firmu po‰afránu. Odborníci na vzdûlávání a trh tﬁebovala spolehlivého ãalouníka,
práce upozorÀují, Ïe na ãeském trhu akut- dlouho v‰ak najít nemohla. Obrátila se
nû chybí aÏ 20 000 absolventÛ odborn˘ch proto právû na Stﬁední ‰kolu staveb‰kol. Zruãn˘ch ﬁemeslníkÛ ub˘vá s tím, ních ﬁemesel, se kterou dlouhodobû
jak stárnou, a noví na trh ze ‰kol prostû spolupracuje a kterou kaÏd˘m rokem
nepﬁicházejí. Kdo se pokou‰el sehnat tﬁe- opou‰tí kolem pûti absolventÛ ãalouba právû dobrého ãalouníka, mÛÏe potvr- nického ﬁemesla. Díky doporuãení
‰koly tak v její boskovické firmû na‰el
dit, Ïe jde o úkol takmûﬁ nadlidsk˘.
Se stejn˘m problémem se pot˘kala práci jeden ze ‰ikovn˘ch absolventÛ,
i Jitka Hurábová, majitelka boskovic- vzdûláním nejen ãalouník, ale také
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truhláﬁ. BosonoÏská ‰kola totiÏ sv˘m
ÏákÛm umoÏÀuje získat bûhem standardního tﬁíletého studia v˘uãní list
v jednom oboru a ve zkráceném studiu
bûhem dal‰ího jednoho roku dodûlat
i druh˘ v˘uãní list v dal‰ím ﬁemesle.
Tento pﬁíbûh s dobr˘m koncem naznaãuje, Ïe firmy – jako je ta Jitky
Hurábové – o zruãné absolventy mají
zájem. Aby se opût v âesku naplnila
pﬁísloví, Ïe ﬁemeslo má zlaté dno nebo zlaté ãeské ruãiãky, nestaãí ov‰em
jen motivovat nové studenty k nástupu do ‰kol, kde je technická ﬁemesla
nauãí. To se totiÏ neobejde bez vysoce odborn˘ch a kvalifikovan˘ch pedagogÛ, takov˘ch, kter˘m není cizí
neustálé sebevzdûlávání a rychlé
tempo souãasného technologického
v˘voje. „Garantuji, Ïe rodiãe a pﬁedev‰ím Ïáci v na‰í ‰kole zrovna takové
Vyrábût pak mohou tﬁeba takov˘
kantory a mistry najdou,” upozorÀuje nábytek, jako je interiérová Ïidle Everyday
Ing. Josef Hypr, ﬁeditel Stﬁední ‰koly
od boskovické firmy LD Seating.
stavebních ﬁemesel v Brnû-Bosonohách. A pﬁidává dal‰í doporuãení ro- ma LD Seating tady v Boskovicích.
diãÛm: „Pﬁi v˘bûru ‰koly je dÛleÏité
Adriana Hollandová
dbát na to, aby uÏ v rámci v˘uky
Foto: archiv S·S¤ Bosonohy a LD Seating.
studenti absolvovali odbornou praxi.” Bez „praxe” totiÏ nejsou koláãe. www.soubosonohy.cz
Navíc platí, Ïe firmy, u nichÏ student absolvuje odbornou praxi, mohou po vyuãení ãi maturitû nabídnout uãni zamûstnání. Tﬁeba jako fir-
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¤emesla jsou na vymﬁení, bijí na poplach titulky v novinách. A druh˘m dechem dodávají, Ïe aby ﬁemeslo neza‰lo na
úbytû, je potﬁeba nastartovat spolupráci stﬁedních odborn˘ch ‰kol s firmami. Pro pﬁíklady dobré spolupráce firem
a ‰kol nemusíme chodit daleko, jeden takov˘ máme pﬁímo u nás v Boskovicích.

