
 

 

 

 
     

Při splnění daných podmínek možnost 

získání prospěchového stipendia od 

sociálních partnerů, zapojených do Ali-

ance pro strojírenství ve školství až do 

výše: 

I. ročník  1.000 Kč/měsíc 

II. ročník  1.300 Kč/měsíc 

III. ročník 1.500 Kč/měsíc 

IV. ročník 2.000 Kč/měsíc 

Při studiu oborů: 

MECHANIK SEŘIZOVAČ 

(4letý maturitní obor) 

OBRÁBĚČ KOVŮ 
(3letý učební obor) 

STIPENDIUM 



CO JE ALIANCE PRO 

STROJÍRENSTVÍ VE 

ŠKOLSTVÍ? 

Jednoduše řečeno  je to 

uskupení strojírenských 

firem v  regionu, které 

trápí stejný problém = 

NEDOSTATEK KVALIFIKO-

VANÝCH PRACOVNÍKŮ. 

Firmy se proto rozhodly 

zapojit se do spolupráce s 

naší školou při vzdělávání 

žáků v  rámci odborného 

výcviku a žáky strojíren-

ských oborů finančně pod-

pořit formou stipendia.  

Při práci ve firmách žáci 

získávají nejnovější poznat-

ky v  oblasti technologií 

pro svou profesi.  

Firmy nabízí žákům i mož-

nost letních brigád či za-

městnání po úspěšném 

ukončení studia. 

Jednání Aliance 

Podpis smlouvy  

 

NAŠI SOCIÁLNÍ 

PARTNEŘI ZAPO-

JENÍ DO STIPEN-

DIJNÍHO PRO-

GRAMU 



Pracoviště odborného výcviku — Vsetín, Bobrky  

Stipendium přebírají úspěšní žáci z rukou zaměstnavatelů 

Více informací můžete získat na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz  



 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se 

týká všech pozic, od dělnických přes 

technické, až po manažerské. Proto 

doporučuji studium jak maturitních, tak 

učebních strojírenských oborů. 

TOOL TECH CZ   

Jsme připraveni  dát příležitost těm absol-

ventům, kteří chtějí pracovat a  rozvíjet 

svoji kariéru a odbornost. Nás slogan PWO 

VAŠE PŘÍLEŽITOST to vystihuje. Rodičům i 

žákům chceme ukázat, že i vyučený člověk 

pracuje v čistém prostředí na moderních 

strojích a za nadprůměrnou mzdu.  

PWO CZECH REPUBLIC   

Důležitým faktorem při výběru povolání je 

pro rodiče žáka jeho budoucí uplatnitel-

nost, tedy jednoduše řečeno — zda najde 

po škole práci a kolik bude vydělávat. A 

tady my, strojírenské firmy, chceme uká- 

zat, kolik nás v regionu vlastně je, a že si 

jejich syn nebo dcera v podstatě bude 

moci vybírat. Pro motivaci jsme společně s 

ostatními firmami v rámci Aliance 

připravili  pro žáky strojírenských oborů 

prospěchová stipendia. 

ZV NÁSTROJE   

Důvodem proč spolupracujeme se 

školou je jednoznačně nedostatek 

kvalifikovaného personálu v oboru. 

Chtěli bychom podpořit zájem mladých 

lidí o vzdělávání ve strojírenství, pomo-

ci jim při studiu a nabídnout jim 

perspektivní zaměstnání. 

HIRSCHMANN 

Chybí nám obráběči kovů a mechanici seřizovači. 

Tyto obory dnes i v příštím období budou nabízet 

největší výběr volných pracovních míst.  Naše 

společnost investovala během posledních 5 let 

velmi vysoký objem finančních prostředků do 

nových technologií, budov i jejich vybavení.  

M&V 

 

VYJÁDŘENÍ NĚKTERÝCH  PARTNERŮ 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLY NA: WWW.SOSVSETIN.CZ  

   INFO@SOSVSETIN.CZ      575 755 011, 575 755 020 


