
DAN PODLIPNÝ

PRAHA | Sehnat dobrého řemeslníka je
dnes téměř nadlidský úkol. Chybí ve
všech oborech. Na dobrého pokrývače
může zákazník čekat i několik měsíců.

Ve společnosti je stále ještě zakořeně-
ný pocit, že řemesla představují něco
druhořadého. Figurují jako jakési vý-
chodisko z nouze, ale to už dávno nepla-
tí. Schopný řemeslník si dnes přijde na
velice dobré peníze a zakázky si může
vybírat i na několik měsíců dopředu.

V posledních letech to však s řemesly

začíná vypadat slibně. Jedna
z největších škol v Praze, Střední odbor-
ná škola Jarov, hlásí meziročně vyrovna-
ný stav studentů, který má tendenci po-
slední roky mírně stoupat. „Jsem velmi
rád, že mohu konstatovat, že počet žáků
naší školy v posledních letech mírně ros-
te. Celkový počet žáků naší školy je bez-
mála 1250, což nás řadí mezi největší
střední školy v republice,“ říká Milo-
slav Janeček, ředitel Střední odborné
školy Jarov.

Dlouhodobému zájmu studentů se
těší obory instalatér, truhlář a zahrad-
ník. V posledních letech roste zájem
o obor podlaháře a strojního mechani-
ka. V maturitních oborech si stabilní zá-
jem drží nábytkářská a dřevařská výro-
ba, stavebnictví a zahradnictví. Své mís-
to v oblíbenosti si vybojoval také ma-
nagement sportu.

Po všeobecně neoblíbených ře-
meslech je paradoxně na trhu práce nej-
větší zájem. Jsou to obory nějak spoje-
né se střechami. „V naší škole je dlouho-
době nízký počet žáků v učebních obo-

rech tesař, pokrývač nebo klempíř. Pří-
klad ohroženého učebního oboru mě na-
padá sklenář, který momentálně reálně
vyučuje naše škola jako jediná
v celé republice,“ vysvětluje Janeček.
Podle něj se vyplatí vyučovat obory
i s nízkým počtem studentů.

Nedávná reforma maturitní zkoušky
počty studentů nijak zásadně neovlivni-
la. Jednotná forma maturit má podle Ja-
nečka své místo ve srovnání výsledků
studentů, nicméně se nedá očekávat, že
by studenti řemeslných oborů při svém
rozsahu výuky dosahovali stejných vý-
sledků v literatuře, matematice nebo ci-
zím jazyku jako studenti gymnázií.
„Můžeme ale říct, že žáci a především
jejich rodiče více zvažují, zda skutečně
má jejich dítě předpoklady
k úspěšnému zvládnutí maturitní zkouš-
ky. Hrozba, že po čtyřech letech studia
zůstane bez maturity, je více zvažova-
ná,“ upřesňuje Janeček.

Předzvěst možné renesance řemesel
představuje zvyšující se zájem dívek.
Nejvíce jich studuje zahradnictví, kde
výrazně převažují nad chlapci. „V řeme-
slných oborech se jedná o jednotlivce.
Ale mezi žákyněmi i absolventkami
máme již truhlářku, instalatérku nebo
podlahářku. Současně je třeba konstato-
vat, že tyto žákyně vždy patří k těm nej-
lepším v oboru,“ doplňuje Janeček.

• sobota 4. 11. 2017 • středa 6. 12. 2017
• sobota 6. 1. 2018 • pondělí 19. 2. 2018 od 8 do 18 hod.

Zveme Vás na dny oteVřených dVeří:
• sobota 4. 11. 2017 • středa 6. 12. 2017
• sobota 6. 1. 2018 • pondělí 19. 2. 2018 od 8 do 18 hod.
nebo kdykoliv jindy po telefonické dohodě.

INZERCE

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3

Ve školním roce 2018/19 otvíráme
čtyřleté i osmileté studium

Dny otevřených dveří:
středa 29. 11. 2017 16:00 – 18:00, středa 21. 2. 2018 16:00 – 18:00

www.gykas.cz, tel: 222 721 118
Spojení: tram 5, 9, 15, 26 nebo bus 136

Dobrá dostupnost od Hlavního nebo Masarykova nádraží

Řemeslo má zlaté dno. Student
uplatnění najde. FOTO | ARCHIV MAFRA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ODĚVNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ODĚVNÍ
170 00 Praha 7, Jablonského 3, u metra C - Nádraží Holešovice

Dny otevřených dveří: 8. 11. 2017, 11. 1., 21. 2. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin, mimořádně
v sobotu 25. 11. 2017 od 10.00 do 15.00 hod. nebo kdykoli po předchozím objednání.

SPŠ - čtyřleté obory s talentovou zkouškou, přihlášky do 30. 11. 2017
- Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 dle ŠVP Individuální modelová tvorba
a její prezentace

- Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03 dle ŠVP Kreativní modeling a design

SPŠ - čtyřletý obor bez talentové zkoušky, přihlášky do 1. 3. 2018
- Oděvnictví 31-43-M/01 dle ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství

se zaměřením na modeling, vizáž a styl

VOŠ - Oděvní návrhářství 82-41-N/08, tříleté denní studium ukončené absolutoriem
Školné: 5 000 Kč ročně, přihlášky do 31. 5. 2018

Více informací na www.vosonspso.cz, tel.: 266 710 944, e-mail: info@vosonspso.cz

V České republice stále
není dostatek
řemeslníků.
V posledních letech se
však počty studentů
lehce zvyšují. Může za to
i zájem dívek.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2018/19

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole,
hlasovací zařízení, práce studentů

TESTOVÁNÍ IQ

HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.

6. 12. 2017 a 7. 2. 2018, 10 – 15 hod.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich
zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení
– bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské
vztahy mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální
vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2018/19 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

257 328 786 Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
603 801 321 WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

Zájem o řemesla pomalu roste


