
 
 
 
2. 9. 2022, Brno 
 
 
Šťastnou volbu povolání posvětil sv. Matěj 
 
Ve čtvrtek 1. září 2022 začal nový rok nejen na základních školách, ale také na všech středních školách.  
 
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy letos otevřela své první ročníky více než 200 nových 
žáků ve stavebních a dřevařských oborech.  
 
Uvítání se ujalo nejen vedení školy a pedagogové, cechmistři odborných sdružení a cechů, ale i sv. 
Matěj, patron stavebních řemesel a také zástupci sociálních partnerů. Ceremoniálu se zúčastnil mimo 
jiné i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který žákům pogratuloval k vynikající volbě povolání, 
která jim zajistí zajímavé příležitosti.  
 
Přestože je letos kapacita u většiny oborů téměř naplněna, o některé obory je stále nižší zájem. 
 
Ředitel školy Ing. Jiří Košťál připomněl, že SŠSŘ Brno – Bosonohy připravuje žáky v moderním prostředí 
reálných technologií podpořeným zázemím Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví JMK a RVC  
a už v průběhu studia otevírá prostupnost do praxe.  
Také ale apeluje na staletou tradici: „Nezapomeňte, že k mistrovství v jakémkoliv oboru vede dlouhá 
cesta vzdělávání a zdokonalování se. V případě řemesel od učně, přes tovaryše až k mistrovi. A využijte 
naplno možností naší školy, skvělých odborných pedagogů, kteří vám mohou předat maximum  
a nasměrovat vás.“ 
 
Proděkan stavební fakulty VUT Zdeněk Dufek zopakoval, že kvalitní řemeslná práce je základ pro 
veškerou činnost ve stavebnictví, tedy v oblasti, která tvoří 10 % českého HDP a generuje více než 
400 000 pracovních míst.   
  
Zároveň také platí, co řekl Rudolf Prus, zástupce firmy Wienergerber. Pokud žáci u zvolených oborů 
vydrží, budou mít jedny z nejlépe placených rukou v regionu, protože: „…kvalitních řemeslníků je málo, 
a když je něčeho málo, je to drahé“.  
 
 
V Bosonohách se letos také otevřel nový maturitní obor dřevařská a nábytkářská výroba, a jak zmínili 
nastupující prváci, spojení kreativní práce rukama, vůně dřeva, kreslení a designu se zajímavou 
technologickou základnou a závěrečnou maturitní zkouškou je pro ně velmi lákavé a věří, že se jim 
otevřou dveře jak k dalšímu vysokoškolskému studiu, tak do praxe.  
  
 
Za organizační tým s pozdravem 
 

Mgr. Roman Komínek 
+420 727 852 003 

kominek@soubosonohy.cz  
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