100 plechové garáže

Firmy začíná tížit nedostatek mladých
odborně zdatných řemeslníků
Workshop na SOŠ a SOU v Sušici
V polovině minulého měsíce proběhl
workshop na SOŠ a SOU v Sušici
v rámci projektu „Podpora technické−
ho a přírodovědného vzdělání v Pl−
zeňském kraji.“ Smyslem této akce
bylo dát dohromady výchovné peda−
gogické pracovníky ze základních
škol s podnikatelskou sférou.
Proč a o čem se diskutovalo jsme
mluvili s ředitelem SOŠ a SOU v Sušici
Ing. Jaromírem Kolářem.
n Ze všech stran slyšíme, že chybějí
odborně zdatní řemeslníci. Jak řešit
tento problém?
Proto jsme se pokusili dát dohromady

podnikatelskou sféru s výchovnými
pedagogickými pracovníky ze základ−
ních škol, aby přímo od zástupců firem
slyšeli, co je nejvíce tíží. Zároveň žáci
základních škol si mohli prohlédnou
naše učební prostory a ptát se na vše,
co je zajímá.
n Jaký byl zájem?
Překvapivě velký. Přišlo na dvě desítky
firem a kolem 400 dětí ze základních
škol. Je třeba, aby žáci, kteří se rozho−
dují o své budoucí profesi měli alespoň
základní informace a na vlastní oči vi−
děli a poznali, jak taková výuka probí−
há. Na druhé straně výchovní pedago−

gičtí pracovníci na základních školách
mohou diskutovat s podnikateli a po−
slechnou si jejich zkušenosti.
n Jaké poznatky tady zazněly?
Varovné hlasy, že nám nyní odchází do
důchodu generace řemeslníků, která
má v sobě zakódovány pracovní návy−
ky, morálku, schopnost se ve svém
oboru neustále vzdělávat. Jsou to od−

ře, instalatéry, opraváře zeměděl−
ských strojů, kuchaře−číšníky,
odborníky do technologie plastů
a další. Přitom žáci, kteří u nás
absolvovali tyto učební obory nemají
problém uplatnit se ve firmách. Je po
nich doslova hlad. Osobně si myslím,
že svoji úlohu by měli sehrát i rodiče.
Stále více platí, že řemeslo má zlaté
dno. Kdo chce se dále vzdělávat, mů−
že si u nás po vyučení dodělat maturi−
tu a případně jít studovat na vysokou
školu.

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář se setkal se zástupkyní mateř−
ské společnosti DOPLA PAP Sušice Evou Dankovou Pivato. Společně diskuto−
vali o možné spolupráci.
borníci, kteří svému řemeslu dokonale
rozumějí. Ale náhrada za ně není.
n Proč?
Příčinu hledejme v tom, že jsme vý−
znam učebních oborů podcenili. Firmy
potřebují automechaniky, autotroniky,
zedníky, truhláře, zámečníky, eletriká−
40

n Budete tyto akce opakovat?
Chceme v nich pokračovat. Je nanej−
výš nutná spolupráce základních škol,
středních odborných škol a středních
odborných učilišť s podnikateli. Bez té−
to vzájemné provázanosti nedojde ke
zlepšení.
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