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SOUp nabízí vyUčení a StUdiUm
vtěchtO ObOrech:

Střední odborné učiliště potravinářské
Jílové u prahy

Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní
tel.: 241 950 776, 241 950 409
e-mail: soupotravin@cbox.cz
www.soupjilove.cz

dny OtevŘenÝch dveŘí
16. 1. 2018 a sobota 27. 1. 2018 vždy od 10 – 17hod.

dvouleté denní nástavbové studium zakončené
maturit. zkouškou  Podnikání

tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou
 Cukrář  Kuchař  Kuchař – číšník

vÝUKa prObíhÁv mOderní nOvÉ ŠKOLe!!!

Střední odborné učiliště, Čáslav,
Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav

TŘÍLETÉ OBORYVZDĚLÁNÍ (výuční list)
29-54-H/01 Cukrář
23-55-H/01 Klempíř
65-51-H/01 Kuchař - číšník
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
66-51-H/01 Prodavač
29-56-H/01 Řezník - uzenář
41-52-H/01 Zahradník
41-55-E/01 Opravářské práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-52-E/01 Zahradnické práce

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - DVOULETÉ (maturitní vysvědčení)

64-41-L/51 Podnikání

INZERCE

HORKY NAD JIZEROU Více než desít-
ka nově vyučených zemědělců opouš-
tí každoročně brány učiliště v Hor-
kách nad Jizerou u Mladé Boleslavi.
Práci v oboru najdou všichni hned po
vyučení. Je o ně totiž zájem.
„Dobří traktoristé zemědělcům chy-

bějí. U většiny hospodářů scházejí
lidé, kteří jsou schopni zorat, zasít, jez-
dit kombajnem, řezačkou a na podzim
se zapojit do oreb. Všechny činnosti
musí dělat člověk, který jim rozumí.
A právě nastává generační výměna,“
upozorňuje zástupce řediteleMiloš Re-
páň ze Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště Horky nad Ji-
zerou.

Tradice od roku 1952
Na škole v Horkách mají zemědělské
obory tradici už od roku 1952. Na obor
zemědělec-farmář nastupuje do první-
ho ročníku mezi 12 a 24 žáky a škola
nemá problémmísta naplnit. „Pohlíže-
jí na zemědělství jako na perspektivní
obor. V rámci studia získají naši žáci ři-
dičský průkaz na traktor, osobní i ná-
kladní auto. Navíc si mohou udělat
kurz na ovládání sklízecí mlátičky
a hydraulického nakladače,“ vyjmeno-
vává Repáň. Díky tomu, že tyto obory
podporuje i Středočeský kraj, dostáva-
jí navíc žáci stipendium.
Škola úzce spolupracuje s farmáři,

zemědělskými podniky i agrární ko-
morou. Ti všichni mají zájem přijímat
učně na praxi. „To je změna oproti sta-
vu před deseti lety, kdy sice škola s fir-
mami spolupracovala, ale bylo to zalo-
ženo spíše na osobních vztazích. Dnes
je přístup firem mnohem aktivnější,“
podotýká zástupce ředitele.
V zemědělských dovednostech se

žáci pravidelně zdokonalují i díky od-
borné soutěži, kterou škola řadu let
pořádá, zatím naposledy počátkem
loňského května. Disciplíny jsou vole-

ny tak, aby v soutěži uspěli i zahradní-
ci či opraváři zemědělských strojů,
a mají prověřit znalosti i praktické do-
vednosti. Tradičně se účastní pět škol,
letos k nim přibyla ještě šestá. Každá
škola může vyslat tři soutěžící.
Soutěžilo se například v poznávání

technických a biologických materiálů,
v jízdě zručnosti, ovládání nakladače
nebo rotační žací lišty. „Letos úkoly
ještě zkomplikoval těžký terén po noč-
ním dešti. Průvodním znakem soutěže
bylo jako každoročně vysoké nasazení
a vyrovnané výkony většiny soutěží-
cích,“ připomíná Repáň.

Dívky strčí kluky do kapsy
V oboru zemědělec převažují chlapci,
ale v každém ročníku jsou i nějaké dív-
ky. A nezůstávají pozadu. „Holky
zvládnou traktor levou zadní, kolikrát
klukům vytřou zrak. Jsou pečlivější,
nejsou tak zbrklé. Kluci jsou techničtěj-

ší a silnější, ale holky je v řadě věcí str-
čí do kapsy,“ hodnotí Repáň.
I když žáci obor absolvují úspěšně,

v zemědělství z nich zůstává tak čtvrti-
na. Souvisí to se situací na trhu práce,
kdy je nezaměstnanost nízká a firmám
chybějí zaměstnanci. „Že by nenašli
uplatnění, to těmto žákům nehrozí.
Už díky řidičským oprávněním, která
získají, mohou jezdit nákladními auty.
Podniky je lákají zajímavými pracovní-
mi nabídkami,“ říká zástupce ředitele.
Podle Repáně do zemědělství může

jít jen člověk ochotný přijmout neod-
myslitelný životní styl. Tedy jít do prá-
ce, kdy je potřeba – řídit se podle po-
třeb dobytka či sezony na poli. Absol-
venti, kteří zůstanou v oboru, se uplat-
ňují ve výrobních provozech zeměděl-
ské prvovýroby, v samostatné podni-
katelské činnosti a ve službách pro ze-
mědělství.
— Eva Jarošová

prestiže oborů vzdělání s výučním lis-
tem a poukázání na společenskou po-
třebu řemeslných profesí. Na podpo-
ru všech těchto aktivit je jen pro hlav-
ní město z celkového rozpočtu vyčle-
něno 13 milionů korun.
Fakt, že ve Středočeském kraji chy-

bějí absolventi učňovských technic-
kých oborů, se také kraj snaží zmírnit
mnoha programy. Jedním z nich je na-
příklad finanční příspěvek formou sti-
pendia z rozpočtu Středočeského kra-
je pro žáky vybraných oborů a podpo-
ra projektů v oblasti technických a pří-
rodovědných oborů. Učňovská stipen-
dia pomáhají rodinám, jejichž dítě se
rozhodne vyučit v řemeslu, o které je
na trhu práce zájem.

Podpora i z Úřadu práce ČR
Do podpory řemeslných oborů se za-
pojuje také Úřad práce ČR, a to burza-
mi práce, veletrhy řemesel nebo po-
dobnými akcemi, které buď přímo po-
řádá, či se na jejich organizaci v regio-
nu podílí. „Tyto akce jsou určeny
nejen těm, kteří jsou bez práce nebo
uvažují o změně zaměstnání, ale pře-
devším žákům a studentům, jejich ro-
dičům, pedagogickým pracovníkům,
výchovným poradcům – zkrátka širo-
ké veřejnosti,“ říká tiskovámluvčí Úřa-
du práce ČR Kateřina Beránková.
„Jsou burzy zaměřené i na specifické

skupiny, jako například osoby se zdra-
votním postižením. Všichni, kdo hle-
dají práci, dostávají jedinečnou šanci
kontaktovat na jednommístě a během
jediného dne více zaměstnavatelů, pří-
padně si domluvit další jednání s těmi,
se kterými najdou společnou řeč,“ líčí
Beránková. „Zároveň dávají možnost
se prezentovat zaměstnavatelům z re-
gionu, kteří úzce spolupracují se střed-
ními odbornými školami. Součástí
burz a veletrhů jsou i stánky jednotli-
vých škol. Zájemci se tak mohou lépe
zorientovat v nabídce jejich studijních
oborů,“ doplňuje.

dělník – operátor výroby
prodavačka – shop assistant
sekretářka – office assistant, perso-
nal assistant, office support, office co-
ordinator, office manager, executive
assistant
obchodní cestující/zástupce – sales
representative, account manager, sa-
les manager, manažer prodeje
ředitel – director, factory manager, ge-
neral manager

účetní – accountant
telefonista – call centre operator, hot
line operator, help desk assistant
(vždy podle konkrétního zařazení, dří-
ve tyto pozice neexistovaly)
uklízečka – operátorka podlahových
ploch (v extrémním případě)
pracovník zahraničního obchodu –
import manager
laborant – farmaceutický asistent
Zdroj: McRoy

Dovednostní soutěže Naučilišti se žáci naučí řídit traktor s valníkem i obsluhovat
hydraulický nakladač (na snímku) amlátičku. Foto: Archiv SOUHorky nad Jizerou

život

Jak se v průběhu doby změnily názvy profesí

O právě vyučené zemědělce
je mezi firmami velký zájem


