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Praxe v reálné firmě pomáhá studentům
při výběru budoucího pracoviště
Díky dvacetileté zkušenosti ví ředitel Střed-
ní průmyslové školy Trutnov Ing.  Vladislav 
Sauer, co jeho žáci potřebují. Proto už něko-
lik let spolupracuje s  trutnovskými firmami 
jako KASPER KOVO s.r.o., TYCO Electronics 
EC s.r.o, nebo Continental Automotive s.r.o. 
Právě společnost KASPER plánuje pro stu-
denty kromě už zaběhlých odborných výcviků 
a praxí novinky, jako jsou sponzorské smlou-
vy či přednášky.

Jak spolupráce mezi školou a firmami fungu-
je?
Ing.  Vladislav Sauer: Spolupráce probíhá 
v mnoha oblastech. Jednou z nich je, že žáci 
už v  průběhu studia mají možnost absolvo-
vat na pracovištích firem buďto odborný vý-
cvik, což se týká žáků učebních oborů, v na-
šem případě nástrojář nebo elektrikář, nebo 
takzvanou čtrnáctidenní souvislou praxi, což 
se týká žáků maturitních oborů a ta praxe se 
uskutečňuje ve druhém a třetím ročníku čtyř-
letého studia. 

Ing.  Rudolf Kasper: Společnost KASPER 
KOVO s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s  ně-
kolika školami a učňovskými zařízeními z re-
gionu. Nejdelší a  nejužší spolupráci máme 
ovšem se SPŠ Trutnov. Přesvědčil jsem se, 
že vedení školy pracuje koncepčně a je velmi 
dobré, že ve spolupráci škola – výrobní firma 
vidí oboustranný přínos.

Co přesně praxe ve společnosti znamená?
Ing. Vladislav Sauer: Studenti vidí nejen tech-
nické zázemí firmy a  výrobní program, ale 
třeba i  firemní kulturu, vztahy a  organizaci 
na  pracovišti. Přijdou ke  konkrétnějším vý-
robním technologiím, než je možné ve výuko-
vé sféře. Například firma KASPER KOVO s.r.o. 
přistupuje k našim žákům až nadstandardně, 
protože mají velmi dobře zmapován celý prů-
běh jejich praxe a navíc provádí po skončení 
výcviku vyhodnocení a  oceňují nejlepší stu-
denty. 

Ing. Rudolf Kasper: Pro společnost KASPER 
KOVO s.r.o. je velmi důležité, že se studenti 
mohou seznámit s naší výrobou a získat řadu 
praktických zkušeností. 

Jak skupina KASPER studenty hodnotí?
Ing. Vladislav Sauer: Hodnocení studentů pro-
bíhá na  základě posouzení jejich vedoucích, 
což jsou zaměstnanci firmy KASPER. Ti hod-
notí, kdo pracoval nejlépe, kdo nejvíc přispíval 
firmě, nejvíc se snažil a podobně. Žáci poté 
také hodnotí praxi ve firmě dotazníkem. 

Ing. Rudolf Kasper: V  letošním roce se sou-
středíme na  zlepšení práce se studenty 
v  rámci vykonávané praxe. Za  tím účelem 
jsme kvalifikovaně vybrali a  nechali externě 
proškolit celou řadu našich zaměstnanců, 
kteří budou vést studenty jako interní školi-
telé. 

A oceňují možnost praxe ve firmě KASPER?
Ing.  Vladislav Sauer: Ano, velmi. Společ-
nost KASPER se totiž k  žákům staví dobře 
i po stránce finanční. Nejen díky tomu je velký 
zájem ze strany žáků absolvovat praxi právě 
ve společnosti KASPER.

Ing.  Rudolf Kasper: Osobně se snažím se 
studenty hovořit, diskutujeme například při 
závěrečném hodnocení praxe a jejich odezva 
je vesměs velmi pozitivní. Je velmi příjemné 
s nimi otevřeně mluvit a slyšet jejich názory.

Dala by se spolupráce ještě nějak rozšířit 
nebo využít i jinak?
Ing.  Vladislav Sauer: S  jednatelem firmy 
KASPER KOVO s.r.o. Ing.  Rudolfem Kaspe-
rem konzultujeme každý červen spolupráci 
za uplynulý školní rok. A samozřejmě přitom 
i  přemýšlíme, čím bychom mohli tu součin-
nost ještě zlepšit. Z  našeho posledního se-
tkání vím, že by velmi rád přivítal do své firmy 
ještě více absolventů z naší školy. 

Ing.  Rudolf Kasper: Od  školního roku 
2017/2018 bude naší snahou umožnit stu-
dentům v rámci praxe poznat co nejvíce z fi-
remních technologií, pracovišť a dovedností. 
Individuálně pro ně připravíme v tomto smys-
lu plány praxe v naší firmě.

Co pro to plánuje udělat?
Ing.  Vladislav Sauer: Společnost KASPER 
jako první v Trutnově přišla s tím, že připraví 
pro žáky sponzorské smlouvy. To znamená, 
že by jim byla ochotna při splnění určitých 
podmínek a  závazků z  hlediska zaměstná-
ní ve  společnosti poskytovat stipendium 
od druhého ročníku. A to pro žáky jak v ob-
lasti strojírenství, tak i  studijních oborů, do-
konce i oboru nástavbového. Ale námětů pro 
rozšíření spolupráce je stále mnoho.
(pokračování na str. 2)
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Ing.  Rudolf Kasper: Absolventům, kteří se 
rozhodnou nastoupit do KASPER KOVO s.r.o. 
po maturitě či získání výučního listu, nabízíme 
nadstandardní podmínky. Je to nejen velmi 
dobré finanční ohodnocení, ale i celá řada za-
jímavých benefitů, ze kterých bych chtěl jme-
novat např. klubová sedadla v O2 aréně, bez-
platné vstupenky na  všechny pořady UFFO. 
Jsem velmi potěšen, že během letošního léta 
nastoupilo do naší firmy celkem 10 absolven-
tů učebních oborů a maturantů, z nichž 8 bylo 
ze SPŠ Trutnov. To je výsledek, který nejlépe 
hovoří o  kvalitách a  výsledcích spolupráce 
KASPER KOVO s.r.o. se SPŠ Trutnov.

Jaké jsou další?
Ing. Vladislav Sauer: Například možnost ab-
solvování svářečského kurzu pro žáky naší 
školy ve společnosti za zvýhodněných podmí-
nek, uskutečnění odborných přednášek pra-
covníků firmy ve škole pro naše žáky zamě-
řené na konkrétní technologie, které skupina 
KASPER používá a kterým je v našich učeb-
ních osnovách vyčleněn malý prostor. 

V  čem praxe strávená v  reálné firmě stu- 
dentům pomáhá?
Ing. Vladislav Sauer: Získají tím určitý rozhled. 
Když v průběhu studia absolvují praxi ve dvou 

různých firmách, mohou si utvořit názor, kam 
by případně chtěli nastoupit. Snažíme se, aby 
ze školy vycházeli absolventi, kteří v těch fir-
mách budou už rovnou užiteční. Samozřejmě, 
když získají výuční list nebo maturitní vy-
svědčení, tak nejsou hned hotoví řemeslníci.  
Nastoupí do  společnosti a  trvá to určitou 
dobu, kdy ho firma připraví pro to konkrétní 
pracoviště a  prostředí. Ale díky už dřívější 
spolupráci může být začlenění do pracovního 
koloběhu rychlejší. 

Hned po  absolvování oboru Nástrojař 
na  Střední průmyslové škole Trutnov na-
stoupil Michal Petráš (22) do firmy KASPER 
KOVO s.r.o. Díky praxi ve  druhém a  třetím 
ročníku už při studiu zjistil, která pozice by 
mu vyhovovala a  jaká firma by mohla být 
dobrým startem. Za  tři roky postoupil z po-
čáteční práce s ohraňovacími lisy až na pozici 
vedoucího 4–5 členné skupiny lidí v oddělení 
montáže.

Chodil jste na  škole na  praxi do  různých 
firem?
Dělal jsem praxi pouze ve firmě Tyco Electro-
nics v oddělení údržby. Vlastně celý rok a půl, 
co na škole praxe probíhala, jsem dělal pouze 
v této firmě. 

A  proč jste tedy nakonec zvolil zaměstnání 
ve firmě KASPER?
Měl jsem povědomí, že tahle firma není špat-
ná. Na údržbě ve společnosti Tyco, kde jsem 
to už znal, místo nebylo. Maximálně do  vý-
roby, ale nechtěl jsem několik hodin denně 
sedět u  linky. Zavolal jsem tedy do KASPER 
KOVO s.r.o. a  tady mi rovnou řekli, že jsem 
s  vystudovaným oborem Nástrojař ideální 
kandidát a ať nastoupím. 

Odkud jste znal skupinu KASPER?
Vím, že do této firmy chodili spolužáci na pra-
xi a  chválili si ji. Navíc u  nás na  škole jsou 
všude reklamy, a tak je to povědomí ještě víc 
intenzivní. 

Potkáváte studenty, kteří chodí k  vám do 
firmy na praxi?

(pokračování ze str. 1)

Ano, skoro vždy máme nějakého studenta 
v  týmu. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by 
nechtěl pracovat. A kolikrát jsou i šikovnější, 
než by třeba někdo očekával. 

Přemýšlí studenti už při studiu, kam půjdou 
po škole, nebo to nechávají na poslední chví-
li?
Já myslím, že určitě přemýšlí dopředu. My 
jsme o  tom na  škole už uvažovali i  kvůli té 
praxi. Když jsme měli od  poloviny druhého 
ročníku možnost jít do  firem, tak to využil 
každý. Něco si vydělá a  přitom se zamyslí, 
jestli by tam chtěl pracovat třeba i v budouc-
nu. Proto já jsem vlastně už věděl, že třeba 
na  linkách dělat nechci, ale v  údržbě klidně 
ano. 

Doporučil byste studentům praxi v KASPER 
KOVO s.r.o.?
Určitě ano. Myslím, že ti kluci se u nás nemají 
špatně. Moji spolužáci, kteří sem chodili, měli 
vždy i lepší finanční ohodnocení než ostatní. 
Navíc vedení společnosti dává po  skončení 
praxe i  různé bonusy za nejlépe odvedenou 
práci a podobně. A co je pro studenty nejlep-
ší - mají i celkem jistou práci po absolvování 
školy. Studenti jsou tady totiž vítáni a  mají 
značnou přednost. 

Díky praxi při škole mohou žáci zjistit, jaká pracovní 
pozicE ve firmě by byla pro ně nejvhodnější

Dejte lajk našim stránkám ať máte vždy 
ty nejčerstvější informace. 
@KASPERCZ  @KasperKovoSro  @tskasper


