
 
 

 
pátek 2. 9. 2016, Brno 

Do školních lavic usedli 1. září všichni, v Brně-Bosonohách to ale bylo stylově 
1. září 2016 opět usedli do lavic všichni žáci, studenti i učni po celé republice. Střední škola stavebních 
řemesel Brno-Bosonohy ale pro své „prváky“ připravila už podruhé něco navíc - slavnostní uvítání a přijetí 
do stavu učňovského pod taktovkou sv. Matěje, patrona všech řemeslníků. 
 
Být dnes dobrým stavebním řemeslníkem znamená víc než kdykoliv za poslední desetiletí jistotu výdělku a 
zabezpečení na celý život. Každý dobrý řemeslník má dnes před sebou hned po ukončení studia otevřené 
možnosti samostatného podnikání, stejně jako celou řadu nabídek zaměstnání. O tom si mohou absolventi 
mnoha vysokoškolských oborů nechat jen zdát. Řemeslo má zkrátka zlaté dno.  
 
To si ale stále uvědomuje jen malá část absolventů základních škol. Pro ty, kteří se rozhodli vyučit se v  
brněnské Střední škole stavebních řemesel v Bosonohách, škola připravila uvítací ceremoniál, ve kterém 
nové učně, stejně jako jejich rodiče, už druhým rokem vítal opravdu slavnostně a se vší parádou svatý 
Matěj, patron všech řemeslníků.  
Na ceremoniál byli pozváni úspěšní absolventi, kteří svým nástupcům krátce nastínili, co je může 
v budoucnu čekat, pokud budou poctivě pracovat, stejně jako zástupci firem, kteří se netajili tím, že už teď 
se těší, že jim budou moci za tři nebo čtyři roky nabídnout práci.  
 
I v letošním roce se slavnostního uvádění do stavu učňovského zúčastnili významní hosté. Z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy paní náměstkyně ministryně školství Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., z 
Jihomoravského kraje pánové radní Mgr. Václav Božek, CSc., a Mgr. Petr Šelepa, radní JmK a vedoucí 
sekretariátu Úřadu vlády, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Mgr. Petr Kostík, předseda 
představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky doc. Ing. Karel Havlíček, 
Ph.D., MBA a další hosté z řady cechů a firem, které podnikají ve stavebnictví.  
 
Z úst pana Mgr. Petra Kostíka, ředitele Krajské hospodářské komory jižní Moravy zaznělo, že: „Na Komoru 
se stále častěji obrací zaměstnavatelé s žádostmi, aby více podpořila studium nových řemeslníků, kterých je 
velký nedostatek. A to takový, že dokonce podporujeme příliv nových učňů ze zahraničí.“  

Nejen on vyzvedl význam Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy jako nejdůležitějšího partnera 
pro vzdělávání stavebních profesí v Jihomoravském kraji. 

„O škole jsme slyšeli samé dobré reference, jsem ráda, že si ji můj syn vybral. A dnešní ceremoniál na mě 
působil slavnostně a mám z něj pocit, že jsem se o škole dozvěděla spoustu nového a dobrého.“, řekla po 
ceremoniálu matka nového učně, paní Vladimíra Polednová. 
 
Tato slova potvrdil ve svém vystoupení další z hostů, slavný fotbalista Zbrojovky Brno, pan Petr Švancara 
větou: 
„Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy je Mercedesem mezi školami v Jihomoravském kraji“.  
 
Věříme, že tuto tradici zachováme i v dalších letech a naši učni na ni budou s radostí vzpomínat.  
 
Za organizační tým s pozdravem 
 
 
MgA. Helena Vyvozilová 
+420 725 610 230,  
helena.vyvozilova@gmail.com  
http://www.soubosonohy.cz  
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