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Trutnov - Tradiční oceňování nejlepších nástrojařů Střední průmyslové 

školy v Trutnově zpestřila neobvyklá událost - podpis smlouvy o 

dlouhodobé spolupráci se strojírenskou firmou Kasper Kovo. 

Ředitel průmyslovky Vladislav Sauer (vlevo) přebírá symbolický šek od 

podnikatele Rudolfa Kaspera.

Škola oceňuje nejlepší žáky pravidelně. Nedávno například tři 

nejlepší v oboru strojírenství - počítačová grafika (Pavel Tašek, 

Jaroslav Bezstarosta a Lukáš Luštinec). Nyní tři nejšikovnější v 

oboru nástrojař (Daniel Vašata, Jiří Prouza a Pavel Křížek). 

Hodnotné ceny věnovala v obou případech firma Kasper Kovo.

Předání na školním pracovišti v Mladých Bukách mělo slavnostní 

ráz. Podnikatel Rudolf Kasper a ředitel školy Vladislav Sauer 

podepsali smlouvu o dlouhodobé spolupráci. A přímo mezi 

obráběcími stroji, před asi dvacítkou žáků a několika mistry či 

kantory. „Pro naši strojírenskou firmu je spolupráce se školou a 

jejími obory rozhodující. Průmyslovku považuji za velmi kvalitní, 

spolupracujeme už devátý rok a v současnosti zaměstnáváme asi 

třicet jejích absolventů. Praxemi u nás prošla asi stovka žáků,“ 

chválil podnikatel Kasper trutnovskou průmyslovku.

Rovněž ředitel školy potvrdil, že spolupráce je efektivní pro obě 

strany - školáci si mohou vyzkoušet praxi v evropsky uznávané 

firmě. Ta může naopak sáhnout do školy jako do líhně nových 

pracovníků. „Žádná technická škola nemůže existovat bez 

přímých vazeb na rozhodující zaměstnavatele regionu. 

Pochopitelně to souvisí zejména s tím, že můžeme připravovat 

absolventy, aby našli uplatnění ve firmách,“ uvedl Vladislav Sauer.

Součástí slavnostního podpisu smlouvy bylo rovněž předání šeku 

na dvě stě tisíc korun. „V minulosti jsme dávali škole podstatně 
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menší částky. Letos je to dvě stě tisíc, mělo by jít od dlouhodobější 

trend,“ naznačil Kasper. Škola peníze použije na modernizaci 

technického vybavení v oblasti strojírenství, tedy právě pro obory, 

které firma Kasper na průmyslovce nejvíce podporuje. „Z hlediska 

finančních darů lze určitě říci, že je tato částka v historii školy 

nejvyšší, jakou jsme od spolupracujících firem dostali,“ dodal 

ředitel Sauer.
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