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Záktmpomohou stroje. Housle ale vyrábí ručně
Eradec Rrdlotlé _ Moderní
přístroje a kvalitnější pro-
střeali budou mít studenti
střední uměleckoprůmyslové
školy hutlebních nástrojů a
náb}.tku v Hrádci Králové.

Prostory na oďoučeném
pracovišti školy v Bnrěnské
ulici totiŽ plojdou rekon-
strukci. Škola bude moci za_
koupit nejmoalerněj ší střojní
zďízení, jako je například pě-
tiosé cNc fi:ézovací centrum
na dřevo, cNc soustruh na
dřevo a cNc gravfuovací Ia-
sero!"ý stroj.

ve škole vznilrne tecbnolo-
gická strojovna s filtrem pro
oilsávání alřevniho odpadu,
briketovacího lisu dřer'ního
odpadu a kompresoru. záro-
veň bude vybudována nová
počitačová učebna, kale bude
třináct gďických stanic.

Lepšípodmínky
pro prototypy
,,stualentl se naučí se stroji
pracovat, obslu}rovat je á pro-
gramovat. Pracoviště bude
mít také &uhý, stejně alule"
žifý efekt. Získáme místo, kde

budou žáci reatizovat své pň-
totypy,'l uvedl václav Kosi-
na, ředitel Středlí umělecko-
průmyslové školy hudebních
nástrojů a náb}tku v Hmdci
Králové.

Rozšířená a lTlepšená
praktická výuka usnadn1

vstup absolventů na placovní
trh, Z!"ýší kvalifikaci zaměst-
nanců a přispěje k sníŽení ne-
zaměstnanosti v Královéhra-
deckém kŤaji. Prohloubí se ta-
ké spolupráce s podnilrateli.

,,samozřejmě !"}'užívánÍ
strojů nebuale znamenat, že by

studenti jiŽ neuměli nic vy-
robit rukama. Dulež1téje' aby
viděli, jak se pracuje se stroji.
ostatně kvalitní housle po-
mocí techniky neuděláte, vše
musí b]ýt ruční práce," dodď
ředite1 václav Kosina.

Centrum zapatnáct
mi]ionů korun
stavba a vybavení centra od-
borného vzdě1ávání pro nej-
moalernější technologie obrá-
béní dřeva, které vzniká od le-
tošního února, bude stát zhru-
ba 15 milionů korun. většinu
financi na tento projekt se po-
ilďilo Královéhradeckému
kraji získat z Evropské unie.

,,Vytvořenírn centJa od-
borného vzdělávání buale vy-
uŽit a rozšířen potenciál střed-
ní uměleckopřůmyslové školy
hudebnÍch nástrojů a nábyt-
ku. Bude garantovat kvalitu
pŤocesu počátečního i ce1oži-
votrího vzděIávání se zámě
řením pŤedevším na umělec-
kořemeslné obory v rámci dře-
vozpracuj icího průmyslu," ře-
kl Jří Nosek, krajský radlí
pro oblast školstvi. 1.;ap; hoš)


