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Počet uchazečů
o studium učeb-
ních oborů dlouho-
době klesá, přitom
uplatnění najdou
řemeslníci snadno.

Podle odhadu Hospodářské
komory České republiky
schází na trhu práce až 300 ti-
síc řemeslníků.

Zatímco podle údajů České-
ho statistického úřadu navště-
vovalo v roce 2006 střední od-
borné školy s maturitou
a střední odborné školy s vý-
učním listem téměř 385 tisíc
žáků, v loňském školním roce
jich bylo jen necelých 270 ti-
síc. Některé školy přesto hlásí
obrat k lepšímu. „V letošním
školním roce jsme do první-
ho ročníku přijali celkem 502
žáků, vloni to bylo jen 444. Po-
čet žáků v naší škole stoupal

i v minulých letech, letos je
ale nárůst vyšší. Kapacita prv-
ních ročníků však stále není
naplněná. Přijmout jsme
schopni 550 až 600 žáků,“
řekl Miloslav Janeček, ředitel
Střední odborné školy Jarov.

Podle ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy
trvá velký nedostatek žáků
v oborech sklenář,montér vo-
dovodů a kanalizací, slévač
nebo kovář. Podobně jsou na
tom i obory pokrývačské,
klempířské a dlaždičské.

Malý zájem je i o obory hut-
ník, umělecký keramik, mo-
delář, kameník, kamnář
nebo sklenář. „Dlouhodobě
nejmenší zájem je o obory,
po kterých je na trhu práce
největší hlad, konkrétně se
jedná o učební obory tesař,
pokrývač, klempíř či sklenář.
Největší zájem uchazečů za-
znamenávají obory instala-
tér, truhlář a zahradník. V po-
sledních letech se k populár-
ním přidaly obory podlahář

a strojní mechanik,“ doplnil
Miloslav Janeček. „Nedostat-
kové jsou také obory se sta-
vebním a strojírenským za-
měřením, v oblasti služeb je
situace lepší,“ dodal Roman
Pommer, viceprezident Hos-
podářské komory ČR a prezi-
dent Cechu obkladačů.

Poptávka rapidně překraču-
je nabídku. Na kvalitního ře-
meslníka si zákazník počká
nejméně půl roku. „Nedosta-
tek řemeslníků se datuje už
do počátku 90. let, kdy začala
kampaň – všichni mladí lidé
by měli mít maturitu a vyso-
kou školu. Tento porevoluční
trend pomalu opadá. Mnoho
absolventů základních škol
zvolí učební obor s jasnýmpří-
slibem pracovního uplatnění.
Firmy se o kvalitní řemeslní-
ky přetahují a nabízejí jim
mzdy i přes 50 tisíc korunmě-
síčně,“ uvedl Pommer. Zájem
firem o řemeslníky a absol-
venty učebních oborů je ob-
rovský a dál poroste. MET

Nová válcovací trať
Společnost Vítkovice Ste-
el téměř za 315 milionů
korun zmodernizovala
v Ostravě svou válcovací
trať pro výrobu profilů.
Zvýší díky tomu kapacitu
výroby. Zároveň sníží spo-
třebu zemního plynu.

Ekonomika roste
Česká ekonomika vzrost-
la ve 2. čtvrtletí letošního
roku oproti loňsku o 4,7
procenta. Proti předchozí-
mu kvartálu se hrubý do-
mácí produkt podle České-
ho statistického úřadu
zvýšil o 2,5 procenta. ČTK

Nenechte si ujít tuto příležitost!

Pro naše značky ZARA, Bershka,
Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home,
Oysho a Massimo Dutti hledáme
asistenty/ky prodeje pro nové obchody
na Chodově i pro stávající prodejny.

Zkuste s námi zahájit svoji profesionální
dráhu plnou možností a zapojte se
do týmu tvořeného nejlepšími odborníky.

Pokud máte zájem dozvědět se více, napište nám na:
hr@cz.inditex.com.

Těšíme se na Vás!!!

Máte rádi módu a chcete
pracovat ve světově
proslulé společnosti?

FINANČNĚ ATRAKTIVNÍ PRÁCE
V BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBĚ

VOLEJTE ZDARMA 800 108 111
Email: nabor@abasco.cz

Nabízíme:
● PRÁCI VE VAŠÍ LOKALITĚ
● SLUŽEBNÍ VÝSTROJ
● ZÁLOHY NA MZDU
● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
● PRÁCE NA HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR,
DOHODU, MOŽNOST
BRIGÁD

● MOŽNOST ZHOTOVENÍ
ZBROJNÍHO PRůKAZU

Nabízené pozice:
●Detektiv
● Strážný průmyslových
areálů

● Strážný se psem
● Strážný se zbraní
●Dozor expozic, kustod
●Recepce
●Člen zásahové
jednotky

●Velitel objektu

Chybí řemeslníci.
Šance na víc peněz

Zprávy krátce

inzerce


