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Š K O L S T V Í

INZERCE

Instalatéři z Jarova obhájili loňské 
prvenství v celorepublikové soutěži
Už od roku 1998 pořádá Cech instalatérů celorepublikovou soutěž studentů v oboru instalatér. I letos bylo finále součástí 

výstavy Schola Pragensi. Vítězem se opět stali studenti Střední odborné školy Jarov z Prahy 9. 

V letošním roce se soutěže 
instalatérů zúčastnilo 36 škol, 
které se utkaly v šesti regio-
nálních kolech. Do celorepub-
likového fi nále, které proběhlo 
22. a 23. listopadu v Kongreso-
vém centru Praha, postoupila 
šestice nejlepších škol, včetně 
žáků Střední odborné školy 
Jarov. Ti v soutěži nejsou žádní 
nováčci. „Naše škola má v této 
soutěži hodně dlouhou tradi-
ci, naši žáci letos soutěžili už 
po jednadvacáté. V minulosti 
dokázali čtyřikrát zvítězit, 
naposledy vloni, a také získali 
několik druhých a třetích míst. 
Velkým úspěchem ale pro kaž-
dou školu je už probojování se 
do celorepublikového fi nále,“ 
řekl Miloslav Janeček, ředitel 
Střední odborné školy Jarov.

V Česku se obor instalatér 
učí na více než osmdesáti 

středních školách, instalatérů 
je v Česku ale stále nedostatek. 
V pomyslném seznamu chy-
bějících řemeslníků by právě 
instalatéři zcela jistě zaujímali 
jedno z čelních míst. „V Česku 
každoročně úspěšně absolvu-
je obor více než 700 nových 
instalatérů. Řada z nich se 
ale  následně oboru nevěnu-

je. Na naší škole je v tomto 
školním roce 108 žáků, kteří 
se instalatérem učí, a zájem 
o studium se pomalu zvyšuje,“ 
doplnil Miloslav Janeček.

A právě dvojice současných 
studentů Střední odborné 
školy Jarov se zúčastnila letoš-
ní soutěže instalatérů. Jakub 
Dalihod a Ondřej Sechter 

studují druhý a třetí ročník 
a ve dvoudenním soutěžním 
klání, které se skládá z teore-
tické i praktické části, obsadili 
první příčku. Podařilo se jim 
tak obhájit loňské prvenství 
školy. ��Text a foto: pd
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Střední odborná škola Jarov spojuje hned několik různorodých zaměření – stavební, 
dřevařské, zahradnické a sportovní. Nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých 
učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitou, učební obory výučním listem. 
Na tříleté učební obory se dá navázat v rámci dvouletého denního nástavbového studia 
zakončeného maturitou. Maturitu lze získat i v rámci tříletého dálkového studia, které je 
určeno především jako vzdělávání pracujících.
„A zároveň zajišťujeme výuku v oborech určených absolventům speciálních základních 
škol nebo žákům se specifi ckými vzdělávacími potřebami,“ dodává ředitel školy. Učební 
obory: instalatér, kamnář, klempíř, kominík, malíř, montér vodovodů a kanalizací, pokrývač, 
podlahář, sklenář, strojírenské práce, tesař, truhlář, zahradník, zámečník, zedník. Maturitní 
obory: dřevostavby, management ve sportu, management ve stavebnictví, stavební 
obnova, technická zařízení budov.

Vítězové soutěže Jakub Dalihod a Ondřej 
Sechter
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