
I v H. Týně je velký zájem o mladé techniky
Horšovský Týn – V posledním
zářijovém dni opět usedli ke
společnému stolu zástupci zá-
kladních a středních škol s ře-
diteli a personalisty regionál-
ních firem. Hostitelem jedná-
ní byl tentokrát Městský úřad
v Horšovském Týně a pořada-
telem Okresní hospodářská
komora Domažlice. Také u to-
hoto v kraji již pátého kulaté-
ho stolu bylo hlavním téma-
tem technické vzdělávání.

Po úvodním přivítání všech
účastníků starostou Horšov-
ského Týna panem Ing. Jose-
fem Holečkem dostaly tradič-
ně první slovo základní školy.
Ředitel místní týnské základní
školy magistr Pavel Janský
upozornil na problém velkého
množství maturitních oborů.
Školy vinou současného fi-
nancování na žáka přijímají do
maturitních oborů i žáky se
slabým prospěchem, kteří jdou
studovat většinou na přání ro-
dičů. Jejich potomek pak čas-
to studium nezvládá a přechá-
zí na tříleté učební obory nebo
v horším případě není scho-
pen složit maturitní zkoušku a
končí po čtyřech promarně-
ných letech jako uchazeč o za-
městnání se základním vzdě-
láním. Dle názoru pana ředi-
tele by měly být přijímací
zkoušky jednotné a jejich úko-
lem by mělo být především mo-
tivovat děti k svědomitějšímu
přístupu k učivu.

Dle zástupkyně Základní
školy Koloveč paní Mgr. Pavly
Raškové odchází z této školy na
technické obory zhruba čtvr-
tina žáků. Tento zájem je sta-
bilní a v posledních dvou le-
tech naopak opadává zájem o
maturitní obory. Díky zapoje-
ní do projektu Podpora tech-
nického a přírodovědného
vzdělávání mohou žáci na-
vštěvovat truhlářský kroužek
na ZŠ a OŠ H Horšovský Týn a
naučit se zde řadě praktických
dovedností, případně se ná-
sledně rozhodnout pro tento
učební obor.

Mgr. Hana Kozová ze Zá-
kladní školy Staňkov uvedla, že
většina dětí odchází do Plzně
studovat zmíněné maturitní
obory. V posledních třech le-
tech začala škola intenzivně
spolupracovat se SOU Do-
mažlice a snaží se orientovat
zájem žáků na obor Mechanik
seřizovač CNC strojů, který má

v regionu opravdu široké
uplatnění. Ne zcela známá je
skutečnost, že tento obor mů-
že být zajímavý i pro dívky.

Základní škola v Poběžovi-
cích projevila zájem o zaslání
seznamu firem, které posky-
tují žákům základních a střed-
ních škol možnost exkurzí. Ne-
ní bez zajímavosti, že v do-
mažlickém okresu je těchto
vstřícných firem již patnáct.
Díky kvalitní výuce němčiny
mohlo několik žáků z této ško-
ly zkusit štěstí za hranicemi a
odejít do učení a za studiem do
sousedního Bavorska.

Další blok zahájila svým pří-
spěvkem magistra Ivana Sed-
láčková ze stodské střední ško-
ly, která je součástí SOU Do-
mažlice. Škola chválí zejména
zlepšení spolupráce s hospo-
dářskými komorami. Pro zvý-
šení zájmu základních škol po-
řádá stodská škola oblíbené
ukázkové dny. V letošním říj-
nu si mohou zájemci o elek-
trotechniku ze základních škol
Nýřany, Stod a Holýšov vy-
zkoušet své dovednosti a se-
stavit si vlastní model na so-
lární pohon. Škola Stod rov-
něž pořádá oblíbený kroužek s
tajuplným názvem „Elektro-
technika tajemství zbavená“.
Společně s Hospodářskou ko-
morou Plzeň-jih škola již pá-
tým rokem připravuje pro zá-
kladní školy ve Stodě Veletrh
perspektivy řemesel. Mateř-
ská SOU v Domažlicích nabízí
dva druhy oborů – službové a
technické, přičemž větší zá-
jem děti projevují o technické
obory. Domažlické učiliště ta-
ké zve základní školy na pro-
hlídku dílen, spolupracuje s řa-
dou firem, umožňuje svým žá-
kům absolvování třítýdenní
praxe a následné získání cer-
tifikátu Europass v Be-
rufsschule Cham v sousedním
Bavorsku. Ředitelka SOU Do-
mažlice Mgr. Zdeňka Burší-
ková zmínila fakt, že řada po-
zic ve strojírenství je vhodná i
pro dívky. Dříve byly dívky v
učňovských oborech běžným
jevem, dnes se jedná jen o vý-
jimky. Výhodou dívek je
zejména jejich pečlivost, spo-
lehlivost a trpělivost.

Ředitel SOŠ v Horšovském
Týně, Ing. Václav Švarc, in-
formoval účastníky jednání o
kufřících s nářadím, které Pl-
zeňský kraj společně se spon-

zory připravil pro žáky prv-
ních ročníků preferovaných
učebních oborů. Dle jeho ná-
zoru by však děti z důvodu vět-
ší motivace měly dostat od-
měnu až za vykonanou práci.
Inženýr Švarc rovněž upozor-
nil na riziko praxí učňů v ně-
kterých provozech, kde místo
získávání nových dovedností
žák celou pracovní dobu pouze
zametá nebo v restauracích
krájí cibuli. Škola proto raději
spolupracuje se seriózními za-
městnavateli, jako je napří-
klad ZF Staňkov, s.r.o., Gerre-
sheimer Horšovský Týn, spol.
s. r.o., nebo EvoBus Bohemia,
s.r.o., Holýšov. V těchto fir-
mách jsou vyčleněni pracov-
níci – instruktoři, kteří se uč-
ňům věnují po celou pracovní
dobu. Je důležité, aby děti by-
ly vtaženy do výroby a učily se

zodpovědnosti za odvedenou
práci. Ve školní restauraci na-
příklad učni připravují přes
stovku obědů a práci za ab-
sentujícího spolužáka si musí
rozdělit ostatní. Sami si tak na-
vzájem hlídají co nejlepší do-
cházku celé skupiny.

S tímto názorem souhlasila
i ředitelka SŠ Bor, magistra
Zdeňka Valečková. Žáci muse-
jí vytvářet něco smysluplné-
ho, například budoucí auto-
mechanici se učí již v prvním
ročníku pracovat na skuteč-
ných zakázkách. Kuchaři a číš-
níci také vaří pro své spolužá-
ky i pro cizí strávníky. V ide-
álním případě by si firma mě-
la vychovávat svůj vlastní „do-
rost“. Spolupráci s firmami od
začátku letošního roku usnad-
ňuje také možnost daňových
odpočtů nákladů spojených s
odbornou přípravou žáků.
Nutnou podmínkou je však

spolupráce rodičů, školy a fi-
rem. Borská škola vděčí blízké
průmyslové zóně za zájem fi-
rem o její žáky.

Dobré uplatnění na trhu prá-
ce nacházejí ale i žáci Základ-
ní a Odborné školy v Horšov-
ském Týně. O malíře, natěra-
če, zedníky i ostatní praktické
obory je zájem už v průběhu
učení, kdy žáci úspěšně vyko-
návají odborný výcvik ve fir-
mách. Práce v reálném pro-
středí, kde žák potká drsňáky
i ty hodné – přesně tak jak to v
životě chodí – je tou nejlepší
průpravou pro život. Malíři z
týnské odborné školy mají dob-
ré uplatnění v menších fir-
mách, o tesaře, zedníky a na-
těrače je velký zájem ze strany
stavebních firem. Letošní pr-
váci se také již těší na kufříky
s nářadím, které brzy dosta-

nou, sdělila Mgr. Jana To-
mášková, ředitelka školy.

Zástupkyně Úřadu práce v
Domažlicích, paní Vladimíra
Bajgarová uvedla, že v evi-
denci uchazečů o zaměstnání
je nyní 127 absolventů škol.
Oproti minulým letům jsou ab-
solventi více informováni o re-
alitě, jsou více motivováni pro
hledání zaměstnání a jsou ta-
ké lépe připraveni. Pracovníci
úřadu práce mají nyní díky
personální posile možnost trá-
vit více času ve firmách, po-
znat provozy a uchazečům pak
lépe poradit s výběrem pra-
covního místa. Domažlický
okres v současné době eviduje
657 volných pracovních míst a
v počtu uchazečů připadají-
cích na jedno pracovní místo
se tak pyšní druhou nejlepší
pozicí v republice. Svoji roli zde
hraje samozřejmě i blízké Ně-
mecko a možnost pracovního

uplatnění na tamním trhu. I v
této oblasti poskytuje do-
mažlický pracovní úřad kva-
lifikované poradenství.

Po úřadu práce přišly ke slo-
vu firmy. Firma KEL-montážní
technika, s.r.o., reprezentova-
ná jednatelem panem Ing.
Pavlem Šmídem a persona-
listkou paní Jitkou Voráčovou
okamžitě projevila zájem o spo-
lupráci se Střední školou Bor,
která je od firmy vzdálená pou-
hých 17 kilometrů. Zástupci
firmy si postěžovali na tristní
jazykovou (ne-)vybavenost
uchazečů o zaměstnání včetně
čerstvých absolventů škol. V
tomto kraji by měla být něm-
čina povinným jazykem, exis-
tují zde ale i školy, které ně-
mecký jazyk nevyučují. Firma
nedbá na stoprocentní kvalifi-
kaci, ale podstatný je vztah k
práci. Rozdíly v připravenosti
absolventů registruje i mezi
jednotlivými školami, vyso-
koškoláky nevyjímaje.

Rozdíly v přístupu k práci u
praktikantů různých škol re-
gistruje také firma Wupper-
mann, s.r.o. Je však možné, že
na vině není škola, ale povaha
studentů a jejich osobní pří-
stup k plnění povinností. Fir-
ma má nedostatek programá-
torů CNC, na jejichž odbor-
ném vzdělávání spolupracuje
se SOU Domažlice.

Znalosti německého jazyka
jsou také obrovským problé-
mem. V této německé firmě ab-
solventi angličtinu prostě ne-
využijí. Personalistka firmy
paní Lenka Konopková upo-
zornila na velké množství mla-
dých lidí se základním vzdělá-
ním, kteří neuspěli u maturity
ani v náhradních termínech.

S tímto problémem se potý-
ká i firma KEL, kde se o práci
ucházejí hlavně dívky s neú-
plným středoškolským vzdě-
láním.

Dle slov ředitelky SŠ Bor zde
hrají hlavní úlohu rodiče, kte-
ří svojí neuváženou touhou po
co nejvyšším vzdělání svých
potomků velice zkomplikují ži-
vot.

Další firmou, která na tom-
to setkání dostala slovo, byla
firma Sigloch distribution, k.
s. service. Firma působí v ob-
lasti vázání a konečného zpra-
cování knih. Jednatel firmy
pan Ing. Miroslav Fantura po-
zval přítomné základní školy

na exkurzi do provozu, kde mo-
hou praxi vykonávat i učni. Zá-
jemcům o zaměstnání firma
umožňuje strávit den na pra-
covišti a až poté se rozhod-
nout, zda ve firmě nastoupí. Ta-
ké tato firma vyžaduje alespoň
základní znalosti německého
jazyka. Firma by měla zájem o
logistiky ze stodské školy. Ta
však tento obor již opakovaně
neotevřela pro malý zájem žá-
ků, a především jejich rodičů.

Poslední firmou byl holý-
šovský EvoBus Bohemia, s.r.o.,
ve které vykonávají praxi žáci
z Horšovského Týna a Do-
mažlic. Zejména domažlické
učiliště disponuje dle názoru
zástupce firmy pana Václava
Zámostného skvělým strojním
vybavením. Škoda jen, že na-
místo českých firem podporu-
je školu německý Siemens. Fir-
ma má zájem o svářeče, ope-
rátory CNC, programátory la-
serových pil a robotických cen-
ter. Jelikož se jedná o kvalifi-
kované profese, rozhodla se fir-
ma do budoucna snížit počet
agenturních pracovníků a vy-
dat se cestou výchovy vlastní-
ho technického dorostu.

Další firmou spolupracující
se SOU Domažlice a SOŠ a SOU
H. Týn je ZF Staňkov, s.r.o. Fir-
ma má zájem zejména o kvali-
fikované zaměstnance v oboru
opravář zemědělských strojů,
automechanik, mechanik se-
řizovač a zámečník.

Dvě další firmy se kulatého
stolu nemohly zúčastnit,
ochotně ale poskytly informa-
ce, o jaká řemesla a technicky
zaměřené absolventy mají zá-
jem.

Jedná se o firmu Gerreshe-
imer Horšovský Týn spol, s.
r.o., která stále hledá kvalifi-
kované nástrojaře a seřizova-
če, dále technology v oboru
zpracování plastů. U všech je
nutná jazyková vybavenost
alespoň na komunikativní
úrovni.

Druhou firmou je PeHToo,
a.s., Horšovský Týn. Dle slov
paní Bc. Šárky Vojtěchové má
firma citelný nedostatek ucha-
zečů v oborech strojař, ná-
strojař, zámečník, obráběč a ta-
to firma má také zájem o ab-
solventy strojní průmyslovky.

Čtenář – reportér
Olga Votavová, ředitelka

Okresní hospodářské komory Domažlice

Fotbalová Amfora zavítala do Blížejova
Blížejov – Fotbalová Amfora
zavítala do Blížejova 28. září
v 10 hodin.

V 10:15 sehrála Stará garda
Blížejov zápas proti Amfoře,
mužstvu filmových a spor-
tovních hvězd.

Součástí zápasu byl i do-
provodný a kulturní program
pro děti i dospělé.

V závěru této fotbalové pa-
rády bylo vyhlášení nejlepší-
ho fotbalisty Amfory za rok
2014.

Čtenář – reportér
Kačka Tomanová a Věrka Ducho-

ňová, 7. ročník ZŠBlížejov
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