Noví žáci řemeslných oborů vyšli v Brně vstříc nové kariéře
S rouškami, dezinfekcí, rozestupy, bez slavnostního ceremoniálu, ale i tak důstojně nastoupilo
v Brně - Bosonohách ke studiu téměř 250 nových žáků, budoucích řemeslníků. A to v 15 různých
oborech.
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy tradičně vítá prváky i jejich rodiče slavnostním
ceremoniálem doplněným o vystoupení patrona všech řemeslníků, svatého Matěje.
Letos jsme kvůli bezpečnostním a hygienickým opatřením museli sáhnout ke skromnějšímu
dekorování šerpami ve třídách a rodiče jsme v menších skupinách informovali o možnostech, které
studium stavebních a dřevozpracujících řemesel dnes jejich dětem nabízí.
Akce vítání nových učňů se i ve zmenšeném rozsahu zúčastnili zástupci firem, které žákům již od
prvního ročníku nabízejí možnosti stipendií a praxe přímo ve svých provozech
To je atraktivní především pro žáky, kteří svou kariéru začínají.
Setkáváme si ale i s fenoménem, kdy si řada studentů vysokých škol si dnes uvědomuje, že se ze
všeobecných škol a gymnázií nemají dostatečnou řemeslnou a praktickou průpravu, a využívá
možnosti dodělat si odbornou nástavbu na střední škole. Není tak výjimkou, že paralelně
s posledními ročníky magisterského studia stráví studenti rok na Střední škole v Brně Bosonohách a
doplňují si vzdělání třeba v oborech kominických a stavařských, nebo i čalounických.

Odborné školství v loňském roce velmi trpělo výpadkem přímé výuky. Na rozdíl od teoretické výuky,
je praktická výuka řemesel závislá na přímém kontaktu s vyučujícími odborného výcviku a nedá se
plnohodnotně nahradit žádnou vzdálenou metodou. Bez dílen a praxe by odborné školství ztratilo to,
čím je výjimečné, a musíme doufat, že v letošním roce nebudeme muset k těmto drastickým
bezpečnostním opatřením sahat.
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně odborného vzdělávání ve stavebních oborech, neváhejte nás
kontaktovat.
Video z loňského roku, kdy jsme vítali žáky ještě s plnou parádou, naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=WZp9KDx0vv8
Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsou ohrožené soutěže odborných dovedností,
dovolujeme si připomenout, jak proběhly letos na jaře v rámci Stavebního veletrhu soutěže kominíků,
tesařů, klempířů, pokrývačů i instalatérů https://www.youtube.com/watch?v=o3Ic506AE0Y
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