
Hledáte kvalitní řemeslníky?

Nemálo firem se dnes potýká 

s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků v řemeslných a technických 

oborech. Při volbě povolání se dětem, 

a především jejich rodičům, zdají 

učební obory málo atraktivní, netuší, že 

řemeslo může být příjemná a atraktivní 

forma obživy. Přitom je spousta 

lidí, jimž tato práce přináší radost 

a naplnění.

Představujeme vám dva programy Střední školy stavebních 

řemesel Brno-Bosony (SŠSŘ B-B), které pomohou získat 

vhodné zaměstnance přímo pro vaši firmu. Kratší jednoletý 

program je určen pro absolventy středních škol, delší tříletý 

pak pro absolventy základních škol.

Jaké jsou výhody 
našich programů?

 Ověřená spolupráce mezi firmami a školou.

  Firmy dokážou přesvědčit potenciální zaměstnance 

o atraktivitě jejich pracovních pozic. 

Např. představením svých úspěchů, kvalit firmy, 

benefitů a péče o zaměstnance.

  Firmy povzbudí žáky k přihlášce na vhodný obor 

na SŠSŘ B-B. Např. nabídkou praxe, stipendia, 

příslibem budoucího zaměstnání.

  SŠSŘ B-B připraví žáky a studenty na výkon 

povolání. Přípravu dělá ve spolupráci s firmami, 

aby žáci a studenti co nejlépe rozvinuli své 

schopnosti, bez potíží se začlenili do zvolené firmy 

a brzy jí přinášeli zisk.
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Program pro absolventy základních škol
(3 roky)

Program pro absolventy středních škol
(1 rok)

 1. Firma navštíví základní školy 

v místě svého působení. Může 

to být majitel či ředitel firmy, 

personalista nebo jiný pověřený 

zaměstnanec.

 2. Základní škola ráda zprostředkuje 

setkání se žáky 9. tříd a jejich 

rodiči. Zástupce firmy představí 

svou firmu, prezentuje přednosti 

požadované profese a nabídne 

možné benefity pro žáky po dobu 

jejich přípravy na povolání.

 3. Žák (jeho zákonný zástupce) 

podá přihlášku na příslušný obor 

na SŠSŘ B-B (do 15. března). 

Firma zkontroluje přijetí.

 4. Žák nastoupí do 1. ročníku střední 

školy, absolvuje teoretickou 

přípravu a odborný výcvik.

 5. Ve 2. a 3. ročníku absolvuje žák 

na SŠSŘ B-B pouze teoretickou 

přípravu. Odborný výcvik bude 

vykonávat přímo ve firmě pod 

dohledem instruktora (zaměst-

nance firmy).

 6. Žák vykoná závěrečnou zkoušku, 

které se může účastnit také 

zástupce firmy jako sociální 

partner.

 7. Absolvent nastoupí do pracovního 

poměru u firmy a pod pohledem 

kvalifikovaného pracovníka pracuje 

na dalším rozvoji profesních 

dovedností.

 1. Firma navštíví vhodné střední 

školy v místě svého působení. 

Může to být majitel či ředitel firmy, 

personalista nebo jiný pověřený 

zaměstnanec.

 2. Zástupce firmy představí matu-

rantům svou firmu, prezentuje 

přednosti požadované profese 

a nabídne možné benefity pro 

studenty po dobu jejich přípravy 

na povolání.

 3. Student podá přihlášku 

na příslušný obor na SŠSŘ B-B 

(do 30. června), jedná se 

o jednoleté zkrácené studium. 

Firma zkontroluje přijetí.

 4. Student nastoupí do jednoletého 

zkráceného studia na SŠSŘ B-B, 

kde se jeden týden v měsíci bude 

věnovat teoretické přípravě. 

Tři týdny v měsíci se pak bude 

účastnit individuálního odborného 

výcviku u firmy pod vedením 

instruktora (zaměstnance firmy).

 5. Student vykoná závěrečnou 

zkoušku, které se může účastnit 

také zástupce firmy jako sociální 

partner.

 6. Absolvent nastoupí do pracovního 

poměru u firmy a pod pohledem 

kvalifikovaného pracovníka pracuje 

na dalším rozvoji profesních 

dovedností.

Veškerou metodiku a doporučení vám rádi představíme při osobní návštěvě SŠSŘ B-B. 

Nebo kontaktujte naše odpovědné pracovníky:

Ing. Ivan Halavín

E halavin@soubosonohy.cz
T 732 281 432

Miloslav Knapil

E knapil@soubosonohy.cz
T 601 383 189

SŠSŘ B-B připravila dva programy, které pomohou získat firmám kvalitní 

zaměstnance a absolventům dobré zaměstnání.


