
 

 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 

 

Proč nechcete, aby vaše dítě bylo mistrem svého řemesla? 

Vážení spoluobčané, milí rodiče, 

pokud budete věnovat pozornost tomuto článku, zajisté pochopíte, jak důležité je v životě mladého člověk 

správné rozhodnutí o volbě budoucího povolání. Jako ředitel Střední školy technické a zemědělské 

Mohelnice bych vám velice rád zprostředkoval několik informací vztahujících se k této problematice. Jak si 

jistě spousta z vás uvědomuje, je nutné při volbě povolání přihlížet ne pouze k přání nás rodičů, ale i 

k upotřebitelnosti správně zvoleného povolání na trhu práce. Můžeme 

mít spoustu právníků, sociálních pracovnic, informačních techniků a 

dalších různě humanitně vzdělaných lidí, ale položme si otázku: 

Najdou naše děti uplatnění na trhu práce? Nejsme v rozhodování a 

pomoci svým dětem při volbě budoucího povolání tak trochu sobečtí? 

Sbíráme informace o potřebách profesního uplatnění skutečně tam, 

kde je to pravdivě vypovídající? Informujeme se na úřadech práce o 

požadavcích firem na jednotlivé profese? Navštěvujeme personální 

kariérní poradenství velkých firem v regionu? Odpověď zcela přirozeně 

nechám na vás.  

Naše škola se podobně jako i další střední školy regionu Olomouckého 

kraje zapojila do projektu „Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kraji pod reg. č. CZ1.07/1.1.00/44.0009“. 

Tento projekt je zaměřen na provázanost s jednotlivými základními školami v regionu v nabídce produktů 

volnočasových aktivit (zájmových kroužků) a projektů společného učení v oblasti technického vzdělávání. 

Naše škola připravila pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ kroužek se zaměřením na automatizační techniku, seřizování 

a programování NC strojů. Pro nadcházející školní rok dále budeme otvírat kroužek mladých 

elektrotechniků a další aktivity budou směřovat do prostředí strojírenství a opravárenství. Snahou řídícího 

týmu projektu a vedení školy je probudit v mladých lidech zájem o řemeslo. Ze statistik vyplývá, že 

například v rámci České republiky bude v oboru Nástrojař od roku 2020 chybět 8.000 absolventů. Velké 

firmy regionu, jako je Siemens, s.r.o. Mohelnice, Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice, ZLKL Loštice, Rastr 

Mohelnice a spousta dalších, volají po absolventech učebních oborů. Nenechte se stigmatizovat tím, že 

absolventi technických oborů jako například Elektrikář, Obráběč kovů, Nástrojař, Opravář zemědělských 

strojů a u nás i dalších vyučovaných oborů jsou něčím méněcenným. Bez těchto profesí by žádná z firem 



nebyla konkurence schopná. Neměl by kdo vyrábět a uvádět na trh 

různá technická zařízení v rámci nejen ČR, ale i EU. 

Firmy si dnes dobře uvědomují, že absolventy technických oborů 

potřebují a že zejména díky generační obměně pracovníků o výše 

uváděné profese přicházejí. Absolventům je ze strany firem 

nabízen další kariérní růst, rozšiřování kvalifikačních předpokladů a 

dalšího vzdělávání. Absolventi zaměstnaní v těchto firmách mají i 

nadstandartní platy. 

Mám jedno oblíbené rčení, které již v průběhu nedávných let 

téměř zapadlo: „Řemeslo má zlaté dno“. A já je s oblibou doplňuji: 

„Nechte Vaše děti z něho čerpat“. Umožněte technickým školám 

postavit vaše děti do fungujících prostředí velkých firem. 

Uvědomte si, že i vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci firem 

oblékají mnohdy montérky a pokud nemají na visačce Ing. nebo Mgr., tak je od řadových zaměstnanců 

téměř nepoznáte.  

Právě díky podpoře projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ si 

nejen žáci základních škol, ale i jejich ředitelé, pedagogové a výchovní poradci mohou uvědomit, že není 

pouze pozitivním hodnocením školy počet žáků přijatých na maturitní obory, ale i počet žáků, kteří našli 

zaměstnání po absolvování zvolených oborů a jejich upotřebitelnost. Nemáme ve školách pouze nadané 

žáky, ale i žáky,  jejichž nadání spočívá v manuální zručnosti a právě tito žáci tak získávají obrovskou 

přidanou hodnotu, tj. předpoklad zvládnutí vybraného řemesla a 

uplatnitelnost na trhu práce.  

V nadcházejícím školním roce budeme opět ve spolupráci s firmou 

Siemens, s.r.o. a Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice organizovat setkání 

s rodiči žáků hledajících své uplatnění. Budu velice rád, když si někteří 

z Vás přijdou poslechnout důvody, proč je tak velká potřeba absolventů 

technických oborů. Tyto důvody budou vycházet z úst těch 

nejpovolanějších, a to samotných ředitelů výše uvedených firem. 

Děkuji touto cestou všem rodičům, kteří umožnili svým dětem studovat 

technické obory a spolupracovat na podpoře projektu: „Podpory 

technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.  

Věřím, že další spoluprací s Vámi dosáhneme vytčeného cíle, kterým je 

spokojený mladý člověk na své životní dráze. 
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