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Nedostatek mladých, technic−
ky vzdělaných  lidí neumožňu−
je plný rozvoj  firem. Důvodů,
proč jsou strojírenské firmy v
personální nouzi je hned ně−
kolik. Technika mladé příliš
neláká a raději si vybírají hu−
manitní předměty. Realita na
pracovním trhu je taková, že
je velký počet absolventů v
oborech, které nikdo nechce.
Strojíren ství je pro Českou re−
publiku klíčové. Naše hospo−
dářství nepostavíme na ces−
tovním ruchu ani na zeměděl−
ství.
Na Střední průmyslové škole v
Klatovech jsme na toto téma be−
sedovali s ředitelem školy Ing.
Jiřím Dio a jeho zástupcem Mgr.
Jiřím Skalou.
Â Ve srovnání s léty minulými
je větší zájem o technické
obory a řemesla?
Ing. Jiří Dio: V letošním roce
jsme neotevřeli maturitní obor

Ekonomika a podnikání a přes−
to máme stejný počet studentů
jako v létech minulých.  Větší
zájem byl o ma−
turitní obory
Strojí renství a
Elektro technika.
Pro příští školní
rok připravujeme
nové zaměření
maturitního obo−
ru Eko  no mika a
podnikání – In−
formatika a re−
klama. Zřizo vatel
nám také povolil
pro školní rok
2016/2017 přij−
mout dvojnásob−
ný počet obráběčů kovů.
Mgr. Jiří Skala: Dneska je nej−
žádanějším oborem na trhu Ob−
ráběč kovů. Po skončení minu−
lého školního roku nás kontak−
tovalo nejméně pět firem týdně,
že potřebují konstruktéry, stroja−

ře, obráběče, nástrojaře, sváře−
če, zámečníky, automechaniky.
Ing. Jiří Dio: V roce 2012 se
Střední průmyslová škola slou−
čila s tehdejší Integrovanou
školou. Byl to správný krok
v tom smyslu, že jsme stále

specializovanou
technickou ško−
lou. Vedle matu−
ritních oborů má−
me i tříleté učeb−
ní obory Mecha−
nik a opravář
motorových vozi−
del, Obráběč ko−
vů, Strojní me−
chanik a Nástro−
jář.
Â Předpoklá −
dám, že rodiče
žáků se předem ptají, zda je−
jich děti s maturitou nebo vý−
učním listem z vaší ško ly naj−
dou v životě uplat nění.
Mgr. Jiří Skala: Je to jejich vel−
mi častou otázkou. Garantuji ro−
dičům, že zaměstnání si určitě
najdou. Už v průběhu studia,
když chodí na praxi do firem si
někteří z nich dojednají, že po
ukončení školy k nim nastoupí.
Ing. Jiří Dio: Mnoho studentů
po maturitě odchází studovat
technické obory na Fakultu
strojní nebo elektrotechnickou
ZČU v Plzni. Není bez zajíma−
vosti, že děkan strojní fakulty
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., je ab−
solventem naší průmyslovky.
Naše republika potřebuje vzdě−
lané techniky. Jestliže nechce−
me být jen montovnou, tak bez
těchto lidí to nezvládneme.
Â Vedle teoretických znalos−
tí je dobré, když si studenti
ověřují i své praktické zkuše−
nosti.

Ing. Jiří Dio: V posledních le−
tech jsme hodně  investovali do
vybavení. Například máme vir−
tuální svařovací automat, nové
CNC stroje. Naši žáci chodí na
praxe přímo do strojírenských fi−
rem jako například Intertell s.r.o.
Janovice, Auto Nejdl s.r.o. Kla−
tovy, Kovodružstvo v.d. Strážov,
Aerotech Czech s.r.o. Klatovy,
Dobler Meltallbau s.r.o. Nýrsko
a další.
Mgr. Jiří Skala: Máme nové díl−
ny s moderním vybavením, kde
provozujeme autoservis a zajiš−
ťujeme zámečnické zakázky.
Své služby nabízíme široké ve−
řejnosti v našem autoservisu a
zámečnické dílně. V průběhu
učebního oboru získají žáci také
zdarma řidičské oprávnění a
svářečský kurz.
Â Je třeba mladé lidi zlákat
pro strojírenské maturitní
i učební obory?
Mgr. Jiří Skala: Spolupra −
cujeme se základními školami a
společně s Hospodářskou ko−

morou v Klatovech jsme úspěš−
ně rozjeli projekt mechatronika
do škol. Organizujeme různé
soutěže, navštěvujeme školy.
Věříme, že i rodiče při výběru
povolání svým dětem pomo−
hou.
Ing. Jiří Dio: Rozhodli jsme se
do učebních osnov vedle an−
gličtiny zařadit také němčinu.
Požadavek na německý jazyk
stále častěji slyšíme od rodičů
studentů a firem. Potěšila mě
informace, která je spojena s
rozšířením klatovské firmy
Aerotech Czech s.r.o. Klatovy,
která je také zapojena do
projektů v programu přípravy
vývoje kosmických raket Aria−
ne.  Když se rozhodovalo o roz−
šíření firmy v Kla tovech nebo
v jižní Americe, zvítězily Klatovy.
Jako jeden z důvodů byl uve−
den ten, že je v Klatovech záze−
mí technických odborníků v po−
době Střední průmyslové školy.                 

(re)

Ze Střední průmyslové školy v Klatovech vzkazují:

Technické obory a řemesla 
mají budoucnost


