
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF zahájila výuku 

Za účasti ministra financí Andreje Babiše byla 1. září slavnostně otevřena první soukromá 

firemní škola v regionu. Jejím zřizovatelem je TOS VARNSDORF a.s., který školu umístil přímo 

do areálu firmy. Do projektu, který má za cíl oživit dříve osvědčený model duálního 

vzdělávání, kdy žáci po ukončení studia mají zajištěno první zaměstnání a praktický výcvik a 

praxe v rámci studia probíhá přímo ve firmách, je zapojeno dalších 12 významných 

strojírenských firem.  

Do prvních ročníků bylo po úspěšném absolvování přijímacích řízení přijato celkem 42 žáků, 

kteří si vybrali jeden ze čtyř oborů. Škola nabízí dva 4 leté maturitní obory – Strojírenství a 

Mechanik seřizovač a dva 3 leté učňovské obory – Strojní mechanik a Obraběč kovů. 

Přestože se jedná o soukromou školu, žáci neplatí školné ale naopak je jim poskytována řada 

motivačních výhod a pobídek, ke kterým patří prospěchové stipendium až do výše 1000,-Kč 

měsíčně, odměny za produktivní práci, finanční příspěvky na stravování, odbornou literaturu 

i ubytování. Záměrem firmy a školy je, aby studium bylo přístupné všem, kteří mají potřebné 

předpoklady a chtějí něčeho dosáhnout. Proto motto školy zní :„ Neumíš? – naučíme Tě; 

Nemůžeš? Pomůžeme Ti; Nechceš? Odejdi, nepotřebujeme Tě.“ 

Otevření školy předcházelo dvouleté jednání s krajským úřadem v Ústí nad Labem i vedením 

VOŠ a SŠ Varnsdorf. Původní záměr aby TOS Varnsdorf a.s. se mohl zapojit do činnosti školy, 

která v rámci integrace pohltila i bývalé učiliště TOS, ztroskotal na neochotě zpětně vyčlenit 

z této integrované školy z 50 učebními obory část týkající se strojařiny. Po zdlouhavých 

jednáních se nakonec podařilo dostat od vedení kraje souhlas s registrací nové školy a ta byla 

koncem roku 2015 skutečně na MŠMT zaregistrována. Vznikla tak zajímavá situace. Město 

s 16 tisíci obyvatel má dvě střední školy se stejnými učebními obory. Vznikne zde boj o žáky a 

za přežití nebo politici dostanou rozum a umožní úspěšným firmám vlastní kvalitní výchovou 

nové generace techniků udržet svoji konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionu? 

V každém případě firmy již nebudou spoléhat na stát, že jim zajistí kvalitní kvalifikovanou 

pracovní sílu, ale samy si ji budou vychovávat. A to i za cenu zvýšených nákladů, které firemní 

škola představuje. 

V říjnu začíná období, kdy žáci 9tých tříd a zejména jejich rodiče budou řešit otázku: „Co 

dál?“ Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF přichází s nabídkou 50 míst ve dvou prvních 

ročnících se čtyřmi strojírenskými obory, kde důraz není kladen jenom na odborné předměty 

a manuální dovednosti, ale na celkovou úroveň vzdělání včetně jazykových znalostí. 

Absolventi mají zajištěno první zaměstnání a otevřeny brány do světa, kde se neztratí. Škola i 

firmy věří, že zájem o studium opět umožní výběr kvalitních žáků, mezi kterými budou i 

budoucí studenti Technické university v Liberci nebo UJEP Ústí N/Labem s kterými má škola 

partnerskou dohodu. 

 


