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Střední školy spolupracují s firmami
Střední školy v Pardubickém kraji, zejména ty s technickým zaměřením, stále více
spolupracují s firmami z oblasti svého
zaměření. Tyto společnosti žákům umožňují nejen absolvování odborných praxí,
ale poskytují jim také stipendia a školy
podporují finančními dary určenými na
konkrétní učební pomůcky či technická
zařízení.

škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk,
která ve spolupráci s firmou Bühler otevře
k 1. září 2015 nový obor obráběč kovů. Žáci
se budou učit přímo v podniku na strojích,
které ve svém oboru patří k nejmodernějším.
Ještě cennější je možnost získání pracovního
místa. Aktuálně firma poptává několik desítek nových zaměstnanců.

TÉMA
Tato podpora je prospěšná pro všechny zainteresované strany, neboť studenti získají
kvalitnější vzdělání, firmy potenciální zaměstnance a vzdělávací instituce lepší vybavení i propojení s podnikatelským sektorem
a pracovním trhem.

Obor mechanik plastikářských strojů zaujal také dívky – jednou z žákyň v SOU Svitavy je
i Kristýna Rumlová.

LETOHRAD PŘÍKLADEM AKTIVITY
„V posledním roce došlo k aktivizaci
zaměstnavatelů, neboť jejich účast na vzdělávání nové generace odborníků v technických oborech je také v jejich zájmu.“
„Jsme rádi, že zejména v posledním roce došlo k aktivizaci zaměstnavatelů, neboť jejich
účast na vzdělávání nové generace odborníků v technických oborech je také v jejich
zájmu,“ uvádí náměstkyně hejtmana Jana
Pernicová.

Devět technických středních škol a učilišť
v Pardubickém kraji se dohodlo s firemními
partnery na zajišťování odborné praxe žáků
– většina dokonce spolupracuje s více podniky. Nejaktivnější byla Průmyslová střední
škola Letohrad, která uzavřela rámcovou
smlouvu o vzájemné spolupráci s konsorciem šesti firem působících v regionu. Do této
skupiny patří OEZ Letohrad, Bravo Jablonné
nad Orlicí, Forez Ostrov, Rieter Ústí nad Orlicí, Bühler Žamberk a ZEZ Silko Žamberk.
V roce 2013 podalo přihlášku do učebních

oborů letohradské školy 65 žáků, letos jich
bylo už 105.
Střední odborné školy také začínají více zohledňovat potřeby zaměstnavatelů při otevírání nových technických oborů. S podporou
firem tak v poslední době vznikly například
obory slévač, obráběč kovů nebo mechanik
plastikářských strojů a zařízení.

V ŽAMBERKU NOVÝ OBOR
Právě takovým příkladem pozitivní spolupráce se zaměstnavatelem je rovněž Střední

„Také v Třemošnici se spojily tři podnikatelské subjekty a dohodly se se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm
technickým Třemošnice, takže škola bude
dál fungovat. Rovněž v Králikách se zapojilo
do podpory několik firem a snaží se pomoci
Střednímu odbornému učilišti opravárenskému Králíky. V žádném případě nečekáme
se založenýma rukama, ale vydali jsme se
naopak cestou aktivizace větší spolupráce
škol s obcemi i zaměstnavateli v regionech,“
vypočítává Jana Pernicová.

CITÁT DNE
„V anketě společnosti
Kalibro nazvané
Škola snů převažují
v hitparádě nejzajímavějších a nejčastějších
odpovědí českých žáků základních škol tyto
požadavky: učit se za pomoci notebooku, mít
více tělocviku a začátek výuky posunout až od
devíti hodin.“
Zpravodajský portál iDNES.cz

AKTUALITY
OCENĚNÍ ŽÁKŮ S DOBRÝM SRDCEM
Orlickoústecko patří k regionům s nejvyšším podílem dárců
kostní dřeně v celé České republice. Zásluhu na tom má
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí a jeden z jejích učitelů Radek Biedla. Díky jeho aktivitě se do národního registru
za posledních třináct let zaregistrovalo více než 1 100 mladých
lidí. Ve čtvrtek 23. října 2014 se v prostorách této střední školy
uskutečnilo slavnostní setkání dobrovolných dárců kostní
dřeně, jehož součástí bylo i ocenění deseti současných a bývalých žáků této školy, kteří kostní dřeň ve Fakultní nemocnici
v Plzni již skutečně darovali.
Z rukou náměstkyně hejtmana Jany Pernicové a ředitele
ústeckoorlické školy dostali za
svůj chvályhodný čin pamětní
plakety.

STAROSTOVÉ A ŠKOLSKÝ PORTÁL
Stávající, ale i nově nastupující starostové obcí se mohou nyní
lépe orientovat v problematice regionálního školství. Na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.
cz), který slouží pro vzdělávání a získávání informací v oblasti
školství, ale napomáhá i veřejnosti, žákům, studentům, pracovníkům ve školství i úřadům, je nyní novinkou Evidence škol
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a školských zařízení. Ta obsahuje adresy všech 617 škol a školských zařízení v kraji včetně
všech jejich součástí, kterých
je přes 1900, aktuální informace a kontakty na důležité osoby.
Součástí databáze jsou i podrobnosti o školách a školských zařízení. Nová databáze nyní nabízí nejen praktickou možnost vyhledávat příslušné školy a školská zařízení podle jejich názvu, identifikačního čísla či typu školy, ale také podle obce, ORP, okresu,
stupně ZŠ či zřizovatele. Vyhledávat lze i podle více kritérií
současně. Evidenci naleznete na www.klickevzdelani.cz/skoly.

HOTELOVKA S PRESTIŽNÍM OCENĚNÍM
Hotelová škola Bohemia s. r. o. v Chrudimi může být na své
svěřence opravdu hrdá. V regionálním kole soutěže Gastro
Junior Bidvest Cup 2014/2015 v kategorii číšník suverénně
zvítězila teprve šestnáctiletá studentka této školy
Diana Dvořáková. „Jsem
ráda a užívám si, že jsem se
prosadila hned na své první
odborné soutěži,“ řekla mla-

Kontaktní telefon: 466 026 254

dá číšnice, která za sebou nechala i o pět let starší a zkušenější
konkurentky a v březnu příštího roku ji čeká celorepublikové
finále v Brně. Ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2014
si za výsledky v barmanských soutěžích pro změnu vysloužil
Štěpán Stratílek, druhý nejlepší juniorský barman v České republice v kategorii flair.

NOVÉ CENTRUM V LITOMYŠLI
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl na konci
října po dvouletých
přípravách konečně otevřela moderní Zahradnické
a technické centrum. Projekt vznikl díky finančním prostředkům Pardubického kraje a Regionálního operačního programu Severovýchod. V rámci dvoufázovém projektu byly mimo jiné zřízeny odborné
učebny pro výuku floristiky, zmodernizovaly se
prostory pro praktickou výuku technických oborů a obnovilo se vybavení pro obrábění kovů. K výuce předmětu
motorová vozidla slouží nová digitální diagnostika geometrie podvozků vozidel a dvousloupový hydraulický zvedák.
Nejvíce však žáky baví 3D tiskárna a řezací a gravírovací laser.
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Tři tisíce žáků v zajetí chemických pokusů
Aktivity, na nichž se bezprostředně podílí
odbor školství a kultury Krajského úřadu
Pardubického kraje, jsou nejen četné, ale
také velice pestré. Z těch, které nesou letošní listopadové datum, vybíráme několik nejzajímavějších.

geometrii, laserový řezák, ale i nejmodernější technologie na opravy laku či úplně
nový trenažer na svařování,“ řekla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Pernicová,
podle níž je projekt nenahraditelný i v zajištění spolupráce základních a středních škol.

CESTY VEDOU DO PARDUBIC

SOCHA SV. ANNY ZKRÁSNĚLA

Osmý ročník soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika, která je určena žákům
devátých tříd základních škol, je v plném
proudu. Největší regionální kolo pořádá už
tradičně Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích pod záštitou náměstkyně
hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové
a za podpory mnoha významných firem chemického průmyslu.

Památky mívají podobný osud jako lidé. Platí
to i o sochách a pomnících, jejichž vznik je
mnohdy předurčuje k různým zkouškám
významných i bezvýznamných historických
událostí. Socha sv. Anny, která sleduje v Litici nad Orlicí zdejší život pod hradem od
roku 1759, se za posledních pětapadesát let
stěhovala již podruhé. Chlad, vlhkost a bujná
vegetace totiž sochám nesvědčí.

ZA KULISAMI
Soutěž, jejímž cílem je popularizace chemie
jako zajímavého a perspektivního oboru, si
získala značnou oblibu a těší se stále rostoucí
účasti. V letošním roce se prvního kola zúčastnily více než tři tisíce žáků z pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého,
Středočeského a Kraje Vysočina. „Abychom
vyšli vstříc vzdálenějším školám, rozhodli

jsme se uspořádat 2. kolo nejen v Pardubicích, ale také v Jilemnici a v Havlíčkově
Brodě,“ přibližuje ředitel Střední průmyslové
školy chemické v Pardubicích Jan Ptáček.

„Pardubický kraj přispěl finančně
k záchraně cenné sochy sv. Anny v Liticích –
bez jeho pomoci by zchátrala.“

PROJEKT ZMODERNIZOVAL ŠKOLU
Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost za více než 162 milionů
korun na Podporu přírodovědného a tech-

nického vzdělávání v Pardubickém kraji
všem zapojeným školám nesmírně pomáhá.
Jednou z nich je je také Integrovaná střední
škola technická Vysoké Mýto, která se v minulosti potýkala s úbytkem žáků, ale ve které
se nyní podařilo výrazně zlepšit podmínky pro
výuku ve strojírenských oborech. Projekt nese
své ovoce – v letošním školním roce nastoupilo
na technické obory o 27 žáků více.
„Do školy v rámci projektu zamířily investice ve výši téměř deseti milionů korun, které směřovaly především do strojního vybavení. Škola získala novou CNC učebnu, 3D

Pardubický kraj ocenil mladé talenty
Pardubický kraj ocenil žáky, kteří v uplynulém
roce dosáhli mimořádných výsledků v humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém,
případně jiném oboru či sportovním odvětví.

NA NÁVŠTĚVĚ
V přednáškovém sále Jana Kašpara v budově
bývalé reálky v Pardubicích převzalo 25 žáků,
z rukou náměstkyně hejtmana Pardubického
kraje pamětní listy a ocenění Mladý talent
2014 za umístění v celostátních kolech předmětových soutěží, v soutěžích žáků Základních

uměleckých škol a v ostatních soutěžích zařazených do programu Excelence škol 2013-2014.
Ocenění získali například devatenáctiletá
studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl Markéta Andělová, sólistka smíšeného
pěveckého sboru KOS, či teprve třináctiletá
Sabina Stehlíková ze ZUŠ Polabiny – Lonkova, která spolu s o rok starší Ester Tomáškovou ze ZUŠ Polička patří k nejlepším hráčkám na akordeon v České republice.
Cena Mladý talent 2014 náleží také šestnáctileté Kateřině Mackové ze základní školy

Litomyšl, Zámecká, která se stala vedoucí
žákovského týmu projektu „Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme“ společnosti Člověk
v tísni. Dívka je autorkou příběhu o dceři Václava Švédy ze skupiny bratří Mašínů.
Mezi oceněnými jsou úspěšní řešitelé předmětových soutěží a olympiád, účastník Mezinárodní lingvistické olympiády v Pekingu
či sportovci, jako například plavec Petr
Dostál a kickboxer Martin Viktorin z vysokomýtského gymnázia či fotbalový brankář
Jan Stejskal ze ZŠ a SŠ Bohemia, s.r.o., Chrudim.

Soše babičky Ježíše Krista se však před letošní
cestou dostalo náležité péče a krásně prokoukla. K jejímu současnému vzhledu i záchraně přispěl finančně také Pardubický
kraj, bez jehož pomoci by zchátrala. Hrad Litici nad Orlicí navštíví přes deset tisíc návštěvníků ročně. Od osmnáctého století vždy stoupali
po cestě právě kolem sochy svaté Anny až do
roku 1960, kdy byla přemístěna.

DOTAZNA
PRÁVNÍK PORADÍ ŘEDITELŮM
Máte problém právního charakteru,
s nímž si nevíte rady? Potřebujete se
zorientovat v současné legislativě?
S žádostí o radu či konzultaci se můžete
obrátit na Mgr. Anetu Kačmarikovou,
MPA, právničku Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického
kraje. Ta poskytuje odborné poradenství ředitelům škol a školských zařízení
působících v regionu zejména v oblasti
speciálních právních předpisů regulujících problematiku školství a také
v oblasti pracovněprávních vztahů.
Kontakt: Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
– telefon: +420 466 026 221, e-mail:
aneta.kacmarikova@pardubickykraj.cz.

ZAJÍMAVOSTI
OCENĚNÍ OSOBNÍM ASISTENTŮM
Péči o děti a dospělé s těžkým
zrakovým postižením a ochraně pracovníků v sociálních
službách byl ve dnech 27. až
29. října věnován seminář pro osobní asistenty zaměstnané ve svitavském
středisku sociálních služeb Salvia. Akce se zúčastnila i náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
Jana Pernicová, podle níž asistenti představují
oči, uši a ruce dětí, které by se bez jejich odborné pomoci neobešly. První školení se zaměřilo zejména na život s těžkým zrakovým
postižením. Účastníci se seznámili s pojmy nevidomost,
těžká slabozrakost a také se vzděláváním a pracovním uplatněním osob se zrakovým postižením i s pomůckami pro nevidomé. Uskutečnila se také ukázka čtení a psaní Braillova
písma či chůze s bílou holí.

MUZEUM V CHRUDIMI PŘIVÍTÁ ADVENT
V Regionálním muzeu v Chrudimi neotálejí a už připravují
tematickou výstavu spojenou s blížícími se vánočními svátky. Výstava Vánoce v muzeu letos přiblíží dobu adventu.
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Představí se zde tradiční
i současné předvánoční
obyčeje, nebudou chybět
typické výrobky, ukázky zdobení a příprav na nadcházející svátky. Zájemci si prohlédnou mnoho vánočních symbolů, jako jsou adventní věnce, mikulášské trhy, barborky,
pohlednice nebo betlémy. Interiér se promění ve vánoční
světnici z přelomu 19. a 20. století. Vánoční výstava potrvá
od 28. listopadu až do 11. ledna. Její součástí budou i výtvory školek, škol a dalších volnočasových organizací v regionu, které byly chrudimským muzeem osloveny.

V KNIHOVNĚ VÁNOCE LETEM SVĚTEM
Krajská knihovna v Pardubicích připravila na sobotu 29. listopadu zajímavou akci s názvem Den
pro dětskou knihu „Vánoce letem světem“. Součástí programu, který potrvá
od 9 do 17 hodin, bude seznámení se
s vánočními svátky nejen v Česku, ale
i ve Velké Británii, Itálii a Norsku. Nebudou chybět ani pohádky v provedení
žáků ZUŠ Pardubice-Polabiny. Zájemci
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si mohou sami vyrobit ozdobu na vánoční stromek v připravené dílně. Dojde dokonce i na učení podle Harryho Pottera
nebo na cestu do Betléma. A kdo bude chtít pomoci zvířatům
z útulků, může se zapojit do veřejné sbírky a na akci přinést
hračky nebo krmivo. Program vyvrcholí hudebním vystoupením folkové skupiny Pouta.

V SEZEMICÍCH SE ROZEZNĚLY VARHANY
V sezemickém kostele Nejsvětější Trojice letos dokončili generální opravu historických varhan pocházejících z konce
18. století. Na opravách, které trvaly čtyři roky a stály přes půl
milionu korun, se finančně podílel Pardubický kraj, Město
Sezemice, sezemická farnost a také řada občanů města prostřednictvím veřejné sbírky. První koncert na nově zrekonstruovaný královský nástroj, který patří k nejstarším na Pardubicku, se v podání mistra varhanáře Ivana Červenky uskutečnil 1. listopadu. Pozvání přijal i mladý varhaník Pavel Svoboda, laureát Mezinárodní
hudební soutěže Pražské
jaro z loňského roku. Výtěžek
z dobrovolného vstupného
bude využit na finální část
opravy pedálu varhan.
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