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       Že učňovské školství rozhodně není v úpadku, potvrzují i úspěchy uznávané Střední 

odborné školy z Prahy 9 na konečné tramvají Spojovací na adrese příznačně zvané Učňovská. 

V březnu se jeho studenti účastnili s velkým úspěchem krajské instalatérské soutěže, kde se i 

praktickým pájením a svařováním „propálili“ až ke zlatu a vůbec zabrali navíc i bronzové a 

čtvrté místo.  

       Krajské kolo soutěže „Učeň Instalatér" pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR 

proběhlo v březnu. SOU stavební a zahradnickou z Prahy 9 reprezentovali žáci 3. ročníku Jan 

Hladík, David Papp a z druhého ročníku Jaroslav Jaroš pod vedením učitele odborného 

výcviku Svatopluka Balouše. Soutěžní klání začalo teoretickou částí a následně přišly na řadu 

jednotlivé praktické úkoly pájení z mědi, lepení z PVC, sváření polypropylenu a nakonec 

svařování ocelového potrubí. Žáci z Prahy 9 prokázali výborné teoretické znalosti i manuální 

zručnost, což bylo znát při vyhlašování výsledků. V soutěži jednotlivců obsadili 1., 3. a 4. 

místo a v soutěži družstev byli také na prvním místě. Vítěz jednotlivců Jan Hladík se navíc 

mohl kvalifikovat na celostátní finále do Brna v rámci výstavy v areálu BVV Brno. Ve škole 

jsou vyučovány čtyřleté studijní obory - zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory - 

s výučním listem, pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny „E" s výučním 

listem pro absolventy speciálních základních škol. Nabízí zde také nástavbové studium 

dvouleté denní nebo tříleté dálkové. A pádný argument pro rodiče a jejich dítka, kteří se 

rozhodují kam po základní škole? „Víme, že naši absolventi rozhodně nekončí na úřadech 

práce - mají velice dobré vzdělání a vybrali si některý z našich oborů, o jejichž absolventy je 

na trhu práce zájem," argumentuje ředitel školy Miloslav Janeček. „Pokud se právě vy a vaše 

dítě rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou a přijďte se k 

nám podívat."  

       I pražský magistrát, který je zřizovatelem zdejší školy, učňovské školství podporuje a v 

dubnu městskou radou schválený plán podpory učňovského školství má za úkol propagovat 

učňovské a odborné školství s cílem dosáhnout větší informovanosti veřejnosti o možnostech 

jednotlivých oborů vzdělání. Projekt reaguje na stále se snižující počet přihlášek do 

učňovských a odborných škol v Praze. Tento trend vede k nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků v oblasti řemeslných profesí. Pokud se tento negativní trend nepodaří v krátkém 

časovém horizontu zvrátit, může závažným způsobem ohrozit konkurenceschopnost českých 

výrobních odvětví. Tato kampaň má mít především komunikační efekt na veřejnost a měla by 

přinést zájem o obory, jakými jsou např. klempíř, lakýrník, kominík, švadlena a další.  
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