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Že řemeslo má zlaté dno, stále platí… 
(Dokončení ze str. 16)

Je proto i věcí zaměstnavatelů a jejich 
propagace řemesla a dobrých příkladů 
z praxe, aby řemeslo získalo na atrak-
tivitě, včetně motivujícího fi nančního 
ohodnocení, aby i v praxi platilo úsloví, 
že řemeslo „má zlaté dno“…

 Bohužel tomu v mnoha případech 
není, a řemeslo, včetně dalších službo-
vých profesí, vyžadujících výuční list, 
tak mezi rodiči ovlivňujícími volbu 
povolání svých dětí nemá ten žádoucí 
kredit. A to, že se dosud na střední ško-
ly s maturitou dostávaly i děti s podprů-
měrným prospěchem, tento trend jen 
umocňuje.

 

Takže shrnuto a podtrženo?
Velké šance na získání práce v co nej-

kratší době po ukončení školy mají 
absolventi vysokých škol, především 
lékařských fakult, a absolventi technic-
kých, zejména strojírenských a elektro 
oborů. Velká poptávka je také po absol-
ventech řemeslných oborů.

Žáci 8. a 9. tříd mnohdy ještě 
nemají vyhraněné představy o svém 
budoucím povolání. Mohou se s 
rodiči někam obrátit o radu?

Aby volba střední školy, a tím i volba 
povolání byla co nejpřínosnější, zajišťu-
je kontaktní pracoviště ÚP ve Žďáře n. 
S. pro žáky ZŠ skupinové, ale i indivi-

duální poradenství na Informačním a 
poradenském středisku pro volbu povo-
lání (IPS). Cílem je, aby vybraný obor 
žáka nejen bavil, ale aby v oboru co nej-
dříve po absolvování studia našel uplat-
nění. 

IPS rovněž doporučuje žákům a veřej-
nosti aktivní účast na burzách středních 
škol a zaměstnavatelů, zejména na tra-
dičním podzimním Festivalu vzdělává-
ní, organizovaném Domem kultury ve 
Žďáře n. S. Za velmi přínosné považuje-
me, že FV je spojen i se Dny otevřených 
dveří u významných zaměstnavatelů 
regionu.

Obrovskou výhodou je fakt, že lidé na-
jdou na jednom místě zástupce zaměst-

navatelů a celé řady škol či vzdělávacích 
institucí. Mohou si prohlédnout práce 
studentů a osobně se informovat, co kte-
rá profese obnáší a jaké možnosti studia 
školy nabízejí. V neposlední řadě se dozví 
o následném uplatnění na trhu práce. 

Burzy tak pomáhají nejen budoucím 
středoškolákům a dlouhodobě neza-
městnaným, ale všem, kteří se zajímají o 
změnu profese, či si chtějí doplnit vzdě-
lání.

IPS Úřadu práce realizuje rovněž 
besedy se studenty SŠ, kde zaznívá řa-
da potřebných a praktických informa-
cí, zejména o situaci na trhu práce, kde 
a jak si hledat práci, včetně pracovních 
nabídek a podmínek v rámci EU.

NA BURZÁCH vzdělávání se stále častěji prezentují odborné školy a řemesla.
Takový byl např. listopadový Festival vzdělávání ve Žďáře n. S.
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Společnost SPH stavby s.r.o. 
se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem 

hledá vhodné kandidáty na pozici: 
strojník – bagrista (kolová, pásová rypadla)

řidič nákladních automobilů Tatra T815
tesař, zedník, stavební dělník

Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup březen 2017, 
případně dle dohody.

Bližší informace poskytneme zájemcům při osobním jednání.

Kontakt: tel. 566 560 941  info@sph-stavby.cz


