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STŘEDNÍ ČECHY | „Bratříčku, donesl
byste mi čaj?“ Taková, na první pohled
absurdní, otázka může v následujích le-
tech zaznít ve středočeských nemocni-
cích.
Gymnázium, průmyslovka či obchod-

ní akademie sice stále patří mezi nejvy-
hledávanější školy, mladí se už ale nebo-
jí vybočovat z řady a studují i obory, nad
jejichž existencí mnozí kroutí hlavou.
Jenže zdání často klame, některé na prv-
ní pohled zvláštní obory mohou být vel-
mi dobrou investicí do budoucnosti.

Alkohol jako zaměstnání

„Když jsme viděli výplatní pásky někte-
rých našich studentů, kteří nastoupili do
zaměstnání, a porovnali jsme je s výplata-
mi učitelů před důchodem, tak jsme byli
v dobrém smyslu slova v šoku,“ říká ředi-
tel Střední odborné školy a středního od-
borného učiliště v Horkách nad Jizerou
VratislavMorava. Řeč je například o stu-
dijním oboru farmář, který škola nyní
opět otevírá. Jako jediná ve Středočes-
kém kraji.
Zájem studentů sice není extrémně ve-

liký, ale většinou si jej vybírají ti, kteří
o něj budou mít opravdu zájem. „Pryč
jsou doby, kdy se brali studenti jen proto,
aby oni měli kam jít a my mohli naplnit
ročník. Chodí k nám skutečně kvalitní zá-
jemci mnohdy z rodin, kde někdo pracu-
je v zemědělství,“ říká ředitel Morava.
Škola mohla obor dávno zrušit, je totiž
velmi náročný na provoz těžké zeměděl-
ské techniky i kvalifikované učitele
z oboru. „Cítíme ale zájem studentů i za-
městnavatelů, kteří velmi dobře platí. Je
třeba si uvědomit, že až dvě třetiny pra-
covníků v zemědělství se blíží důchodo-
vému věku a můžeme tu mít brzy pro-
blém,“ doplňuje ředitel.
Podobně neobvyklý obor studují mla-

dí také ve středočeském Mělníku. Jejich
studium uvítají hlavně milovníci dobré-

ho vína, mohou se totiž stát vinaři. Studi-
umnabízí Střední zahradnická školaMěl-
ník, která disponuje i školním statkem s
pozemky o rozloze 80 hektarů, kde praxi
získávají květináři, ovocnáři, sadovníci
či zelináři. „Praktické znalosti a doved-
nosti si ve vyšších ročnících studenti do-
plňují v českých i zahraničních zahrad-
nických firmách v Evropě,“ informuje
škola.
Ne všichni studenti si ale vyberou

obor dobře. I rodiče Jana Mazáče, kteří
jej poslali do učení na instalatéra, vědí,
že řemeslo má zlaté dno. „Souhlasil
jsem, protože strýc v tomto oboru podni-
ká a vydělá si slušné peníze. Jenže já na
to nejsem, tak jsem se vzepřel,“ říká se-
dmnáctiletý mladík. Po roce trápení tak
přešel do oboru na hony vzdáleného od
instalace potrubí, chce být kadeřníkem.
„Doufám, že jednou budu mít vlastní sa-
lon a budu vytvářet ty nejhezčí účesy ve
městě,“ maluje si budoucnost Mazáč.

Holka, kam se podíváš

Zajímavé povolání volí i chlapci, kteří
jdou studovat zdravotnickou školu. Už
kvůli jejich pohlaví se ale nikdy nesta-
nou zdravotními sestřičkami, nýbrž na-
nejvýš zdravotními bratry. „Vím, že je to
zvláštní povolání, ale vždycky jsem
chtěl nějak pomáhat společnosti. Snad
mě práce bude bavit, ve škole se mi za-
tím líbí,“ říká sedmnáctiletý Petr z Nym-
burska. Aby také ne, ve škole je více než
90 procent děvčat.
„Studium chlapců na zdravotního brat-

ra už dnes není žádné tabu, dívky samo-
zřejmě stále převažují, ale není na tom
nic špatného,“ potvrzuje ředitelka Střed-
ní zdravotnické školy v Nymburce Dag-
mar Sitná. A také nemocnice se zdravot-
ním bratrům nevyhýbají.
„Je to jednak vítaná změna a chlapi

i zastanou těžší činnosti s některými paci-
enty, které jsou pro sestřičky zbytečně ná-
ročné,“ podotýkámluvčí mladoboleslav-
ské nemocnice Kamila Hamáčková.
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Sedmnáctiletý Jan Mazáč se do prázdnin učil na instalatéra. Práce mu ale
příliš „nevoněla“, a tak od září zkusí štěstí jako kadeřník. FOTO | PAVEL SVAČINA

Hledáte státní školu poskytující
odborné vzdělání s širokou
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Zajímavé obory ve
středních Čechách

■ sklář – Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Nymburk
■ vinař – Vyšší odborná škola
zahradnická a Střední zahradnická
škola Mělník
■ farmář – Střední odborná škola
a Střední učiliště Horky nad Jizerou
■ zdravotní sestra, bratr – Střední
zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola Nymburk
■ letecký mechanik – Střední
škola letecké a výpočetní techniky
Odolena Voda

V holinách, ale s platem kantora
Farmář, zelinář či zdravotní bratr. I takto neobvyklé nabízí školy obory. Jejich absolventi snáz hledají práci


