
O absolventy náchodské stavebky je zájem 
 

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě 

oslavila v roce 2013 šedesát let existence. Ředitele náchodské stavebky ing. Milana Smoly jsme se 

ptali na to, co mu v dalším uplynulém roce udělalo radost. 

Potěšila mě úspěšnost našich žáků u státních maturit, vítězství v celostátní soutěži „Stavby z vlnité 

lepenky“, vítězství v soutěži energetických úsporných systémů Story Line Approach 2014 v Horním 

Maršově a postup do mezinárodního kola, které se uskuteční na jaře 2015 v Polsku. Potěšilo nás také 

to, že 23 žáků školy získalo certifikát z ÚRS Praha - rozpočtování stavebních prací – v programu SW 

KROS plus. 

Dostala se k nám informace, že Vyšší odborná škola stavební v Náchodě končí. Co je na tom 

pravdy? 

Dovolím si tuto informaci poupravit. V letošním školním roce jsme otevřeli jak maturitní třídu oboru 

Stavebnictví, tak třídu budoucích učňů. Nebyl otevřen první ročník na vyšší škole, a to z důvodu 

nezájmu mladých lidí o studium technických oborů. Zároveň jsme se rozloučili s řadou studentů, kteří 

studium podcenili a nesložili předepsané zkoušky. Doufám, že s ustupující krizí ve stavebnictví se opět 

zvýší zájem o studium stavebních oborů. Ze zkušenosti vím, že absolventi náchodské stavebky nemají 

problémy s uplatněním na trhu práce. Pro příští školní rok budeme uchazeče o studium opět přijímat, 

a to jak ke studiu maturitního oboru Stavebnictví, tak oborů ukončených výučním listem – Tesař, 

Zedník, Malíř, Klempíř. Nechci opomenout ani studium ve Vyšší odborné škole – bude-li zájem, 

otevřeme obor Obnova stavebních památek i obor Pozemní stavby. 

Týká se případných zájemců o studium na náchodské střední průmyslové škole stavební nové 

přijímací řízení? Co se od této změny očekává? 

Stavební škola v Náchodě se přihlásila k pilotnímu ověřování jednotných přijímacích zkoušek 

na maturitní obory, které proběhne v roce 2015. Na naši školu se přijímací zkoušky vždy konaly, testy 

připravovali sami učitelé. Nevyužívali jsme služeb žádných soukromých agentur, které si z testování 

a s ním poskytnutých různých školení, doučování a kurzů udělaly celkem slušný byznys. Pro nás 

se změní jen to, že testy dostaneme již připravené. Pokud se myšlenka jednotných přijímacích 

zkoušek prosadí v kombinaci s minimálními limity pro vstup na jednotlivé typy škol (gymnázia, střední 

odborné školy), budou možná výsledky žáků u „státních“ maturit uspokojivější. A třeba bude i více 

kvalitních řemeslníků. 

Jaké akce vaše škola plánuje na nejbližší týdny? 

V sobotu 8. Listopadu 2014 pořádáme Den otevřených dveří, probíhat bude od 8:30 do 13 hodin. 

Připravujeme také již šestý ročník soutěže pro žáky základních škol „Klání žáků deváťáků“, která 

proběhne ve středu 19. listopadu. Pracovnice školní jídelny připravují další kulinářský výlet za 

lahůdkami evropských států nazvaný „Školní jídelna opět na cestách“. Tentokrát navštívíme 

Slovensko, to znamená, že v úterý 11. listopadu si ve školní jídelně můžeme pochutnat na oravské 

kulaši, haluškách s brynzou nebo na lomnické specialitě. 

 

                                                                                                                                                            Petr Záliš 


