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Slavnostní otevření zmodernizovaných dílen na naší škole 

 
 

V pátek 21. 11. 2014 se pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery 

a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu 

Milana Němce uskutečnilo slavnostní otevření dílen odborného výcviku a představení 

výstupů vzniklých v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč 

Středočeským krajem (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011). Projekt je financován z prostředků 

Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.                                         

Akce se zúčastnili PaedDr. Milan Němec, MBA, statutární zástupce hejtmana 

a náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu, Ing. Mgr. Marcela Mertinová, 

vedoucí oddělení koncepce a kontroly škol, dále Mgr. Dana Jelínková, zástupkyně ředitele 

Základní školy v Kolíně IV., Prokopa Velikého 633, Mgr. Oldřich Keltner, učitel, Základní 

školy v Kolíně IV., Prokopa Velikého 633 a celý realizační tým Střední odborné školy 

stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín II. 

Po krátkém přivítání ředitelem školy Mgr. Jindřichem Synkem pohovořil 

PaedDr. Milan Němec, MBA o podpoře technického a přírodovědného vzdělávání na 

středních odborných školách a jeho propojení s podnikovou praxí. Finanční manažer 

Mgr. Klára Brezmenová přiblížila ekonomickou stránku projektu a realizovaná výběrová 

řízení. Dále věcní manažeři Ing. Šárka Lindnerová, Ing., Bc Jaroslava Minaříková, Mgr. Jiří 

Vokřál, Radek Hanka a Dušan Sýkora promluvili o realizovaných a plánovaných klíčových 

aktivitách. Zdůraznili především zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného 

zařízení a vybavení a volnočasové aktivity žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených 

odborných učeben SŠ. 

Následovalo představení výstupu klíčové aktivity C1b - cizojazyčných slovníků 

autorkou Mgr. Hanou Škvařilovou a vystoupení zástupců základních škol, kteří krátce 

zhodnotili přínos projektu v oblasti ovlivňování rozhodování žáků při budoucí volbě povolání 

a tudíž snazšímu uplatnění na trhu práce. 

Úvodní program zakončilo samotné otevření čtyř nových dílen (klempířské, 

instalatérské, truhlářské, tesařské) podpořených a financovaných z prostředků Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Celková investice do stavebních úprav a zařízení 

dílen a laboratoří byla 2 500 000 Kč včetně DPH.  

Malé občerstvení bylo pro hosty připraveno ve školní sportovní hale v Borkách, kde 

na úplný závěr ředitel školy srdečně poděkoval všem zúčastněným a popřál mnoho úspěchů 

při realizaci projektů podpořených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 

          Ing. G. Škapová 
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