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Čtenáři Domažlicka a Klatovska mají možnost sezná−
mit se s novu knihou Václava Siky. Kniha se jmenuje
Vzpomínky, neboť autor nastínil řadu příběhů ze svého
osobního života, ale také přiblížil svoji práci výtvarní−
ka a galeristy. 
Jak sám uvedl, jedná se vždy o příhody, o kterých se do−
mníval, že jsou vtipné nebo zajímavé. Nejedná se tedy
o běžný životopis. Kniha je doplněna šedesáti čtyřmi
fotografiemi a je možné si ji zakoupit v knihkupectvích
v Domažlicích, Kdyni a také v redakci měsíčníku Rozhled.

Vzpomínky 
Václava Siky

Vernisáž výstavy obrazů profesora Milana Knížáka
v Galerii bratří Špillarů v roce 2005. Zleva: prof.
Milan Knížák a Václav Sika.

To jsou slova ředitele Střední prů−
myslové školy v Klatovech Ing. Jiřího
Dio a jeho zástupce Mgr. Jiřího Skaly.
Besedovali jsme s nimi o no vém za−
měření jednoho studijního oboru pro
příští školní rok a také o uplatnění
studentů s maturitou nebo výučním
listem na trhu práce.
Â Jakou novou náplň dostane matu−
ritní obor Ekonomika a podnikání?
Ing. Jiří Dio: Jeho zaměření bude na
informatiku a reklamu. Nebude v něm
žádné strojírenství. Studenti se budou

učit ekonomiku například vedení účet−
nictví a jeho zpracování na počítači,
marketing, daňovou problematiku a
získají všeobecné znalosti pro obsluhu
počítače na vysoké úrovni. V osnovách
rovněž bude tvorba a správa webových
stránek, aplikace prezentačních výstu−
pů na webu, foto a video v praxi a ko−
munikační dovednosti v anglickém a
německém jazyce. Myslíme si, že
uplatnění absolventů tohoto oboru
v praxi bude velmi široké.
Â Ovšem za předpokladu, že budou

nejen teoreticky ale hlavně prakticky
vybaveni. Šedá je teorie, ale zelený
je strom života.
Ing. Jiří Dio: Toho jsme si vědomi.
Předpokládáme, že do výuky studentů
ve větší míře zapojíme externisty, kteří

se profesně zabývají fotografií, videem,
webovými stránkami, ale i daňovým
poradenstvím. Propojení teorie s prak−
tickým životem je nanejvýš nutné.  To
si neustále potvrzujeme v našich dal−
ších oborech Strojírenství, Elektrotech−
nika, Obráběč kovů, Strojní mechanik,
Nástrojař a Mechanik opravář motoro−
vých vozidel.
Â Spolupracujete s firmami?
Mgr. Jiří Skala: Máme výbornou
spolupráci s firmami v regionu. Napří−
klad s nimi konzultujeme tvorbu naše−
ho školního vzdělávacího programu.
Chceme se co nejvíce přiblížit potře−
bách firem. Při závěrečných zkouš−
kách z učebních oborů jsou ve zku−
šební komisi odborníci z firem, které
spolupracují se školou. V průběhu
praktické výuky ve firmách si naši žáci
ověřují znalosti získané ve školních la−
vicích. 

Â S kterými firmami v regionu
spolupracujete?
Mgr. Jiří Skala: Jsou to Dobler v Nýr−
sku, Intertell v Janovicích, Kovodruž−
stvo Strážov, Aerotech Klatovy. Ve
všech těchto firmách najdou naši ab−
solventi ihned uplatnění.  Zaměstnava−
telé si i touto formou spolupráce testují
studenty a mnohým z nich nabízejí vel−
mi dobré uplatnění i karierní růst ve fir−
mě po ukončení školy maturitou nebo
výučním listem. Stále velký zájem je
o maturanty oboru Strojírenství a
Elektrotechniky, dále o strojní mechani−

ky, obráběče kovů, nástrojaře,
techniky, kontrolory.
Â Jeví zájem firmy o spolu−
práci se střední průmyslo−
vou školou?
Mgr. Jiří Skala: Bohužel, ne−
můžeme uspokojit poptávku
všech. V minulosti jsme měli
žáky na praxi například ve fir−
mách: Okula Nýrsko, Zihos
Švihov, Obrábění Stuchl Chu−
denice, Grosskopf Tupadly,
Otavské strojírny Sušice, Ko−
vo Šimek, Auto Roneš, Ford

Blohmann a v mnoha dalších. Řadu fi−
rem s nabídkou na zajištění praxe
jsme museli odmítnout pro nedosta−
tek žáků. Na krátkodobou praxi 14 dnů
chodí i žáci studijních oborů. Praxi si
hledají sami a žádný problém s tím
nemají. 
Â Co poradit žákům 9. tříd, kteří se
budou zanedlouho rozhodovat o dal−
ším životním kroku?  Dobrou radu si
určitě také přečtou jejich rodiče.
Ing. Jiří Dio: Přijďte se k nám podívat
na Den otevřených dveří v pátek
4. prosince 2015 od 8 do 17 hodin.
Moje osobní zkušenost je taková, že ve
srovnání s minulými léty nejen rodiče,
ale už i sami žáci se ptají, jaké budou
mít uplatnění po škole a zda najdou za−
městnání odpovídající tomu, co se
u nás učili a studovali. Už nyní mohu
všem s jistotou říci, že po nich zamě −
stna vatelé natáhnou obě ruce.        (re)

Střední průmyslová škola Klatovy je v hledáčku žáků i jejich rodičů

Naše studenty učíme to, co
od nich budou vyžadovat firmy


