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Chotěbořská střední škola připravuje své studenty
na pracovní život
30.3.2019

Chotěboř /FOTO/ – Na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a
Středním odborném učilišti technickém Chotěboř v pátek slavnostně
otevřeli centrum moderních technologií za více než devět milionů korun.
To škola financovala díky dotaci z Evropské unie a s přispěním Kraje
Vysočina. S realizací projektu jí pomohl i Svazek obcí Podoubraví.

Slavnostní otevření Centra moderních technologií na VVOŠ, OA a SOUT Chotěboř | Foto: Deník /
Jaroslav Loskot

„Strojírenství se zejména ve využívání moderních technologií velice rychle
rozvíjí a pro naši školu není jednoduché tyto trendy sledovat. Hlavním motivem
bylo tedy pořízení moderního vybavení, které se běžně využívá v odborných
firmách. Toto zařízení pomůže naše studenty lépe připravit na jejich budoucí
povolání a zvýší jejich šanci na uplatnění na trhu práce,“ sdělil ředitel školy
Luděk Benák.

Škola se tak nyní může pyšnit počítačovou učebnou s trenažéry pro CNC
programování, CNC frézkou, CNC soustruhem, svářecím trenažérem, 3D
měřícím přístrojem, 3D tiskárnou a 3D skenerem. Hlavním cílem těchto novinek
je zvýšení kvality odborné přípravy studentů a připravení je na reálný pracovní
život.
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„Myslím si, že je to přínos pro celé město. Chotěboř dbá na to, aby se rozvíjela
po všech směrech. Naše školy poskytují velice kvalitní vzdělání a snažíme se,
aby v Chotěboři zůstaly, protože vzdělání je dnes základ všeho. Jsem rád, že se
škola snaží vychovávat kvalitní odborníky pro strojírenské obory, které tady
v Chotěboři mají velkou tradici,“ pochvaloval si starosta města Tomáš Škaryd.

Novou učebnu ocenila i radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a
sportu Jana Fialová. „Já jsem člověk, který výrazně podporuje technické
vzdělávání na středních školách. Myslím si, že máme šikovné učitele, dobré
školy a chceme mít i šikovné studenty, kteří se nyní mohou učit na tom
nejmodernějším, co na trhu je,“ vyzdvihla Fialová.

Autor: Jana Kudrhaltová

30.3.2019   

Chotěboř, student, Evropská unie, Kraj Vysočina, Svazek obcí Podoubraví, střední škola,

Jana Fialová
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Slovácko sa nesúdí, tentokrát na jevišti
Chotěboř – V Tančírně místního Panského domu uvede ve
čtvrtek 17. října ve 20 hodin Divadelní…
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TIPCARS.COM
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abs,2x airbag,cd prehravac,...
90 000 Kč

TIPCARS.COM
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abs,6x airbag,central dalko...
129 000 Kč

TIPCARS.COM
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si jen tak popovídat s lidmi z…
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Sociální pracovníci v…
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Technika a elektrotechnika
Technický pracovník
Mistři a příbuzní…
21 700 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Zdravotnictví Dentální
hygienista
Dentální hygienisti…
18 100 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Vdova po Karlu Svobodovi Vendula
Pizingerová: Manžel ví, že už nejsem
dvacítka
S prezidentkou nadačního fondu Kapka naděje Vendulou
Pizingerovou jsme se potkaly po roce a půl.…
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Cestování za komunismu: Do Sovětského
svazu se smělo pouze na pozvání
Cestování nebylo za komunismu omezeno jen směrem na
Západ, ale jednoduché nebylo ani směrem na…
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Světlá nad Sázavou
Prodej bytu 2+1
849 000 Kč

REALCITY.CZ

Kojetín
Prodej domu
2 199 000 Kč

REALCITY.CZ

Havlíčkův Brod, Pražská…
Prodej bytu 3+1
2 250 000 Kč

REALCITY.CZ

Kulturní dům Ostrov se proměnil v
prvorepublikovou líheň hudby a humoru
Havlíčkův Brod – V úterý 8. října byla v havlíčkobrodském
kulturním domě Ostrov uvedena taneční…
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AKČNÍ LETÁKY

ANNONCE.CZ

Zdravotnictví Dentální hygienista, 18 100…

Výroba Tiskaři, 18 000 Kč

Obchod Prodavač, prodejce, 16 300 Kč

Stavebnictví Ostatní stavební technici, 21…

Technika a elektrotechnika Technický pra…

Obchod Prodavač, prodejce, 22 000 Kč

Obchod Prodavač, prodejce, 100 Kč

Obchod Prodavač, prodejce, 19 000 Kč

+ PODAT INZERÁT + PRODAT AUTO

CARS.CZ

Škoda Octavia garážované

Škoda Roomster koupeno v CZ

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka…

Škoda Roomster první majitel, koupeno v …

Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v C…

Škoda Fabia

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka…

Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v C…

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Škoda Octavia 2.0 TDI RS 125KW DSG TO…

Chrysler 300C 5.7 V8 HEMI

Seat Leon 2.0 TDi Style Premium

Škoda Fabia 1.4 TDi Ambition

Mazda MX-5 Limited ed.., Recaro, Bilstein

Mercedes-Benz SL 55 AMG Cabrio

Mercedes-Benz Třídy R R 350 CDI L 4MAT…

Volkswagen Touran 1.6 TDi Comfortline

+ PRODAT NEMOVITOST

REALCITY.CZ

Havlíčkův Brod, Pražská 2834 Prodej bytu…

Krucemburk, Mikuláše Střely Pronájem by…

Havlíčkův Brod, Plovárenská 493 Prodej d…

Světlá nad Sázavou, Nové Město Prodej d…

Vilémov Prodej domu

Vilémov Prodej domu

Golčův Jeníkov Prodej domu

Olešná Pronájem bytu 2+kk

Dukla porazila Prostějov, souboj Slavií
vyhráli Pražané
Jihlava, Praha – Hokejová I. liga má za sebou zápasy
14. kola, v nichž uspěla jen Dukla. Jihlava…

12

Rekonstrukce staršího domu: Co vše do
rozpočtu zahrnout?
Stále více stoupá zájem o starší rodinné domy v lokalitách
s dobrou dostupností. Základem jejich…

10

Druhý rozsudek v kauze Aleny Vitáskové
padne v listopadu
Jihlava – V pořadí již druhý rozsudek nad bývalou šéfkou
Energetického regulačního úřadu (ERÚ)…

Rybáři ročně vyloví 22 tisíc tun ryb. Na
českých stolech skončí polovina
Kam letos na výlovy rybníků? Deník přináší tipy
regionálních redakcí ze všech koutů země.

BILLA
16.10. - 22.10.

TESCO
16.10. - 22.10.

Kaufland
16.10. - 22.10.

ROSSMANN
11.09. - 05.11.

PENNY MARKET
17.10. - 20.10.
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