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„7 statečných“ – první studenti oboru Slévač!  | Eismann, J.

Po mnoha letech se v České republice opět vyučuje obor Slévač. Tento obor 

je sice nabízen hned na několika školách napříč republikou, ale doposud do 

něj nenastoupil ani jeden student. 

To se nyní podařilo změnit a soukromá střední průmyslová škola ve Varns-

dorfu ve spolupráci s naší fi rmou METALURGIE Rumburk dne 9. 9. 2022 slav-

nostně zahájila studium tohoto oboru.

„Sedm statečných“, řekl při slavnostním zahájení generální ředitel TOS Varns-

dorf Jan Rýdl ml. a spolu s ním, tak prvních sedm studentů přivítal i ředitel 

školy František Hricz, zástupce ředitele Jiří Bajan a dále za společnost META-

LURGIE Rumburk ředitel a jednatel společnosti Karel Andok a technický ředi-

tel Václav Kročil. Přičemž pět studentů již v METALURGII Rumburk pracuje 

(4 muži a 1 žena) a dva jsou čerství absolventi výše zmiňované školy.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo obor Slévač otevřít. Jsme jediná škola 

v České republice, která obor vyučuje, a já bych byl rád, abyste ho všichni 

úspěšně dokončili. V červnu vás čeká závěrečná zkouška, která se bude sklá-

dat ze třech částí – písemné, praktické a ústní. Nebude to úplně jednoduché, 

mnozí z vás usedají do lavic po delší době, ale věřím, že budete úspěšní,“ řekl 

na úvod ředitel školy František Hrizc.

Ředitel METALURGIE Rumburk Karel Andok všem přítomným také popřál: 

„Přeji vám, ať vás studium baví, ať ho zvládnete a ať následně v praxi uplatníte 

veškeré teoretické znalosti. Tady a teď jsme na začátku a těším se, že tu jed-

nou budeme oslavovat stého slévače.“

Jedná se o 1- leté zkrácené studium pro absolventy s ukončeným středo-

školským vzděláním (maturitou nebo výučním listem). Studenti v  průběhu 

„7 statečných“ – první studenti oboru Slévač!

studia vykonávají 4 dny v týdnu praxi 

v  naší fi rmě a 1 den probíhá výuka 

odborných předmětů ve škole. Navíc 

se jedná o stipendijní program, kde 

studenti získají fi nanční ohodnocení 

až do výše 21.000 Kč měsíčně. To 

se skládá ze dvou částí, motivační-

ho příspěvku a odměny za produk-

tivní činnost při praktickém výcviku. 

Po úspěšném zakončení studia mají 

v naší společnosti zajištěnu pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou.

Slévárna METALURGIE Rumburk se 

tak touto cestou snaží řešit dlouho-

dobý problém, se kterým se potýkají 

i ostatní fi rmy, a tím je nedostatek 

kvalifi kovaných pracovníků.

Současně je v nabídce školy i 3- letý 

učební obor slévač, pro který se 

v  tomto školním roce 2022/20223 

zatím nepodařilo zajistit dostatek po-

čtu studentů. A to je pro nás jeden 

z dalších cílů na příští rok.
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