
  

 

 

 

Firmy si uvědomují, že musejí pro budoucí zaměstnance něco dělat 

 

V úterý 26. 6. 2018 od 10:00 bylo v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně už popáté do 
stavu tovaryšského pasováni absolventi učňovských oborů kominík a čalouník.  
 
V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o spolupráci u firem, které podporují učňovské školství 
a stávají se tak společensky odpovědnými.  
Jejich spolupráce a podpory si nesmírně vážíme. Pokud chtějí kvalitní zaměstnance, musí se podílet už na 
jejich výchově, a to v letošním roce rozhodně nezanedbaly čalounické a nábytkářské firmy STACHEMA 
CZ, s.r.o., Divize Průmyslová lepidla, firma XXXLutz s.r.o. nebo hlavní partner čalounických aktivit, firma 
BPP spol. s r.o.  
 
O kominické učně se zase zajímaly a podpořily je i věcnými dary firmy Almeva East Europe s.r.o., 
RicomGas s.r.o., nebo dlouhodobě aktivní firma Schiedel s.r.o. 
 
 
I když cechy, školy i zaměstnavatelé dělají pro propagaci učňovského školství maximum, není absolventů 
ani zdaleka tolik, kolik jich český trh práce potřebuje. Naopak absolventů řemeslných oborů oproti 
letům předchozím opět ubývá.  
 
Zatím nám nezbývá než doufat, že se nebudeme muset vrátit do dob středověkých, kdy si komín u svého 
domu vymetal každý sám a sám také režnou slámou vycpával matraci. A doufejme, že rodiče stávajících 
školáků budou takto uvažovat a své děti budou směrovat k řemeslným oborům a zajistí tak jim 
i společnosti příjemnější budoucnost.  
 
 
V rámci ceremoniálu jsme ocenili i nejlepší pedagožku školy za rok 2018, paní Iva Bednářovou 
Mlaskačovou, která svou prací pomáhá vychovávat kvalitní řemeslníky a především lidi. 
 
 
Děkujeme za účast zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Jihomoravského kraje, Asociace malých a středních podniků a  živnostníků ČR, Cechu čalouníků 
a dekoratérů, z. s. a Moravského kominického společenstva, České školní inspekce, Krajské hospodářské 
komory, Brněnských veletrhů, Mendelovy univerzity, sponzorských firem a dalších institucí. 
 
 
S pozdravem 

 
MgA. Helena Vyvozilová 

+420 725 610 230,  
helena.vyvozilova@gmail.com  

 
http://www.soubosonohy.cz/ 
http://www.mksbrno.cz/ 
http://www.cech-cal.eu/  
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