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(pohračovaní ze str 6) Učební obor;
ktery bude mít za cil pracovníky pro
textitní prŮ mysl soustavně při pravo-
vat je jednoznačně vetkým pňno-
sem pro každého z nás." Své o tom
Ví takó ředitet spotečnosti Jitex CoM-
FORT s.r.o. Radek Slavíček z Písku,
ktery usiluje o udžení textilní výroby
na jihu Čech: ,,5e stárnutím kvatifiko]
vaných pracovníků se v naší firmě
potlkáme již detší dobu. Produkce
Jitexu vždystáta na umu čes(ých [idí,
a aby tomu tak byto i nadále, musí-
me se zasadit o odbornou kvatifikaci
nových, mtadých pracovníků. Jsme
velice rádi, že se nám podaňlo najít
společnou řeč s ostatními firmami

a připravit podmínky pro vznik nové-
ho studijního oboru. Tenilní a oděv-
ní výroba se konsolidovala, my se
připravujeme na budoucnost.

Firmy, které Jihočeská hospo-
dářská komora v současné době
sdružita do iniciativy 

"Textilní 
prů-

mysl - cesta spolupráce vzdělava-
tetského a firemního sektoru při
řešení nesouladu na trhu práce",
spolupracují na tvorbě škotního
wdělávacího programu 31-57-H/01 -
Výrobce textitií.,Iento obor by mohI
být v nabídce strakonické škoty již
od záň roku 20'17. Absolventi tohoto
oboru mohou pokračovat ve volně
navazujícím dvouletém maturitním

oboru ,,Podnikání v oboru', ktery
je možno studovat i ve večerní for-
mě," uvedla Hana Šímová, vedouci
Odboru školswi mtádeže a tětový-
chovy Krajského úřadu Jihočeského
kraje a doplnila: ,,Velice si vážím
této zprostředkovatelské iniciativy
Jihočeské hospodářské komory. Sít
oborů již můžeme rozšiřovat pouze
po detaitní analfze požadavků trhu
práce, zastoupené konkrétními fir
mami. K tomu nám pomáhají i pň-
slušné sektorové rady a sektorové
dohody a právě pňmé kontakty škol
s firmami. O textilní obory nebyl ně-
kotik tet ze strany zaměstnavatelŮ
ani ze strany žáků zájem a původní

obory V tomto odvětví na středních
školách zcela zanikty, Je dobře, že se
opět vraci jak na trh práce, tak na trh
rlzdělávání."

,,V letošním a pňštim roce vy-
naložíme úsiti nejen na otevření
zmiňovaného oboru, ale také vy-
zvednutí textitního a oděvniho prŮ-
myslu v očích veřejnosti. Již řadu tet
totiž neplatí, že tyto obory jsou ne-
perspektivní, naopak. Pro Jihočes-
ký kraj přináší řadu pňtežitosti, jak
ve yáahu k jeho rozvoji, tak právě
i z hlediska nadějného pracovního
uplatněni pro budoucí absolventy
učebních oborů," doptnil závěrem
Luděk Keist

Den řemesel předvedt žákŮm uměnizednikŮ,
truhlářů, klempířů, ale i kuchařů a číšníků

|iž 6. ročnik přehlidky řeme-
sel uspořádala na konci loňského
roku střední odborná škola zdra-
votní a Středni odborné učiliště
Český rrumtov, která je členem |i-
hočeské hospodářské komory. Na
odloučeném pracovišti školy, ve
Středisku praktického vyučováni
pod kamenem v Českém krum-
[ově, se představily obory které
jsou vyučované na této škote.
Zhruba přes sto mtadých tidi, pře-
devšim žáků ze ákladních škol se
přišto podívat na praktickou vý-
uku oborŮ zednik, truhlář, tesai
klempíř a instalatér.

Studenti škoty připraviti pro
své mladší kamarády řadu sou-
těží a zajímavých úkotů. A tak si
v truhlářské dítně žáci zasoutěžiti
ve šroubování do dřeva, vyrobiti
si krmítko, věšák nebo katendář.
V klempířské dítně si zkusili stři
hání, nýtováni a ohýbání plechu,
u instalatérŮ si vyzkoušeti zapojit
vodovodní baterii, svařit plastové
díly vodovodnich rozvodů. Zední-
ci zase nabízeli žákům možnost
potožit si někotik střešních tašek,

postavit zed' nebo si vyrobit obraz
z omítkových nátěrů.

V rámci dne řemesel se před-
stavity také datší obory vyučova-
né na této škote, tj. studijní obor
zdravotní asistent, obor pečova-
tetské stužby a obory služeb tj.
kuchař- číšník a prodavač,

,,By[o zajimavé pozorovat, jak
zkušeně naši budoucí prodavači
učiti žáky batit dárky,.kuchaři jim
pak předvedti, jak nádherné tvary
se dají vyřezat ze zeleniny. Sami
žáci si mohti vyzkoušet, jak se mr-
kev či rajče mění v rozkvetlou kvě-
tinu. Všichni návštěvníci najednou
před sebou viděti mtadé tidi, kteň
mají radost ze všeho, co se již na-
uči[i a mohou své znalosti předat
svým mtadším kamarádům. Byt
vidět obrovský profesní a osob-
nostní posun žáků. Vedle sebe
státi ti, kteří nedávno nastupovali
do učebního oboru, s těmi, kteň
se teprve přišti podívat," zdúraz-
nita ředitetka oblastní kanceláře
Jihočeské hospodářské komory
Český Krumlov Zdeňka Dotežetová.

,,Potěšitelné na ce[é akci byto

V truhlářshé díIně si žáci při Dni řemesel zasoutěžili ve šroubování
do dřeva, vyrobili si hrmítko, věšáh nebo halendář.

pozorovat, jak se mladí tidé vě-
novali těm mtadším v atmosféře
porozumění, respektu, úcty a spo-
tečného zájmui doplnita Zdeňka
Doteželová.

stejně tak jako všechny střed-
ní škoty a odborná učiliště v kra-
ji, tak ita českokrumlovská se
potýká s nedostatkem studentŮ
a učňŮ. ,,Den řemesel organizu-

jeme na podporu zv!šeni zájmu
žáků základních škol o učňovské
školství se zaměřením na stavební
řemesla. Chceme přesvědčit žáky,
že dovednost, řemeslný fortel
a technická zručnost jsou stále
nepostradatelné a v životě vý-
hod né"' sděti1 Pavet Postl, vedoucí
Středisku praktického vyučování
pod kameneml

podnikatelé zTábora a okolí se §etkali
iiž na dvacátém podnikatelském fóru

Na konci katendářniho roku
se už pravidelně setkávaii čteno-
vé a pannefi |HK obtasti lábor na
již tndičním setkáni podnikatelů,
představhelŮ města a představi-
tetů státních instituci táborckého
regionu.

,Ákce nabízí účastníkům pňte-
žitost wájemného poznání a osob-
ní výměny informací. Hostitelem
toňského v pořadí jubitejního dva-

cátého Podnikatetského fóra byt
hotet Gotd v Chotovinách u Tábora.
Majitet hotetu Zdeněk Krejsa účast-
níky akce osobně přivítat a seznámil
s historií hotetu," uvedla ředitelka
oblastní komory v Milevsku a v Tá-
boře Marcela Kužníková.

Hlavními hosty večera byli
předseda představenstva Asocia-
ce malých a středních podnikatelů
a živnostníků Karel Havlíček a Jan

Jedtička, anatytik kance[áře pro EU
české spoňtetny.

Kromě jejich vystoupení se
účastníci akce seznámili 5 prezen-
tacemi členských firem Jihočeské
hospodářské komory a to konkrét-
ně SlLoN,s. r.o. a AKŠíp, Kadtec, Pai-
krová. Pozvání na )0( Podnikatelské
fórum přijati také představitelé sa-
mosprávy v čele se starostou lábo-
ra Jiřím Fišerem, starostou Chotovin

Zdeňkem Turkem, starostou Sobě-
slavi Jindřichem Bláhou a starostou
Sezimova Ústi Martinem Dotežalem.

,,za účasti vice než šesti dešítek
hostŮ probíhato setkání ve velmi
pňjemné přátetské atmosféře a jis-
tě napomohlo k rozšiřování spolu-
práce a získáni nových kontaktů,"
konstatovala Marcela Kužníková, ře-
ditelka obtastní komory v Milevsku
a v Táboře.
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