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Škola / Vzdělávání - Žákům při práci pomohou stroje. Housle ale vyrábí ručně 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec  

Hradec Králové – Moderní přístroje a kvalitnější prostředí budou mít studenti Střední uměleckoprůmyslové 
školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. 

 
Ilustrační foto  

Prostory na odloučeném pracovišti školy v Brněnské ulici totiž projdou rekonstrukcí. Škola bude moci 
zakoupit nejmodernější strojní zařízení, jako je například pětiosé CNC frézovací centrum na dřevo, CNC 
soustruh na dřevo a CNC gravírovací laserový stroj. 

Ve škole vznikne technologická strojovna s filtrem pro odsávání dřevního odpadu, briketovacího lisu dřevního 
odpadu a kompresoru. Zároveň bude vybudována nová počítačová učebna, kde bude třináct grafických stanic. 

Lepší podmínky pro prototypy 

„Studenti se naučí se stroji pracovat, obsluhovat je a programovat. Pracoviště bude mít také druhý, stejně 
důležitý efekt. Získáme místo, kde  budou žáci realizovat své prototypy," uvedl Václav Kosina, ředitel Střední 
uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. 

Rozšířená a vylepšená praktická výuka usnadní vstup absolventů na pracovní trh, zvýší kvalifikaci 
zaměstnanců a přispěje k snížení nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Prohloubí se také spolupráce s 
podnikateli. 

„Samozřejmě využívání strojů nebude znamenat, že by studenti již neuměli nic vyrobit rukama. Důležité je, 
aby viděli, jak se pracuje se stroji. Ostatně kvalitní housle pomocí techniky neuděláte, vše musí být ruční 
práce," dodal ředitel Václav Kosina. 

Centrum za patnáct milionů korun 

Stavba a vybavení Centra odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva, které vzniká 
od letošního února, bude stát zhruba 15 milionů korun. Většinu financí na tento projekt se podařilo 
Královéhradeckému kraji získat z Evropské unie. 

„Vytvořením Centra odborného vzdělávání bude využit a rozšířen potenciál střední uměleckoprůmyslové 
školy hudebních nástrojů a nábytku. Bude garantovat kvalitu procesu počátečního i celoživotního vzdělávání 
se zaměřením především na uměleckořemeslné obory v rámci dřevozpracujícího průmyslu," řekl Jiří Nosek, 
krajský radní pro oblast školství. 
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