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PLZEŇSKO | Počet zájemců o studium
technických oborů je zhruba třetinový.
Shodují se na tom ředitelé a výchovní
poradci základních škol. Přestože mají
děti možnost navštěvovat technické
kroužky přímo v učebnách některých zá-
kladních škol či v případě SOU Do-
mažlice i v truhlářských a kovoobrábě-
cích dílnách, zájem je stále nedostateč-
ný. Základní škola Blížejov v rámci pro-
jektu OHK Klatovy například disponu-
je CNC strojem, na kterém mohou žáci
získat první zkušenosti s propojením
klasického obrábění a moderní výpočet-
ní techniky. Základní školy navštěvují
oblíbenou Techmanii a Dny vědy a tech-

niky v Plzni. Ale exkurze, které umož-
ňuje ve svých provozech řada firem z ce-
lého Plzeňského kraje, příliš nelákají.
Technické obory jsou přitom v regionu
velmi perspektivní,

„Zájemci o preferované technické
obory mohou získat i benefity. Naše uči-
liště spolupracuje s řadou regionálních
firem, které poskytují učňům potřebnou
praxi v reálném prostředí moderních vý-
robních závodů a někde i motivační sti-
pendia. Podmínkou k jeho poskytnutí je
nulová neomluvená absence a dobré vý-
sledky žáka. A je-li firma se žákem spo-
kojena, může se po ukončení školy stát
jejím zaměstnancem,“ vysvětluje ředi-

telka SOU Domažlice Zdeňka Buršíko-
vá. Také Petr Konáš ze SOŠ a SOU v
Horšovském Týně zmiňuje stipendijní
programy, které škola pro zájemce o
učební obor Automechanik a Opravář
zemědělských stojů připravuje společ-
ně s firmami ZF Staňkov a EvoBus Bo-
hemia s.r.o. Holýšov. V Horšovském
Týně i v domažlickém učilišti nabízejí i
ukázkový den, při kterém si žáci "nane-
čisto" vyzkoušejí, jak by je práce v díl-
nách bavila. Zájem o technické obory
podporuje také Plzeňský kraj, který od
tohoto školního roku poskytuje žákům
tříletých technických, řemeslných a sta-
vebních oborů příspěvek na ubytování
v internátech ve výši 500 Kč měsíčně.

„Absolventi technických oborů se
mají možnost i dál vzdělávat, a to napří-
klad na Technické univerzitě v Deggen-
dorfu, kde je studium úzce provázané s
praxí. To bohužel českému vysokému

školství citelně chybí. Případní zájemci
však musejí mít jak velmi dobré znalos-
ti německého jazyka, tak zároveň zájem
o techniku. Takových dětí je zatím bo-
hužel velmi málo, přestože je jasné, že
absolventa čeká slibná kariéra v němec-
kých firmách nebo v jejich českých po-
bočkách,“ konstatuje ředitelka Gymná-
zia J. Š. Baara v Domažlicích Jana Šten-
glová.

Zdeněk Písařík z úřadu práce připomí-
ná, že nízká nezaměstnanost na Do-
mažlicku souvisí s možností pracovní-
ho uplatnění v blízkém Bavorsku. „Děti
s trojkami dříve odcházely do učebních
oborů. Dnes chtějí za každou cenu stu-
dovat, aniž by měly jisté, že školu do-
končí. Pokud se to nepodaří, jsou na pra-
covních úřadech evidováni jako lidé se
základním vzděláním. A na trhu práce
pak chybějí vyučení, šikovní lidé a kva-
lifikovaní řemeslníci,“ zdůrazňuje. (lsi)

Mezi nezaměstnanými je mnoho lidí se základním
vzděláním. Studovat totiž chodí trojkaři či čtyřkaři,
ačkoli by se lépe uplatnili jako vyučení řemeslníci.

Práci v dílně zkuste nanečisto


