
Poděkování firmám 

 

Letošní školní rok pomalu končí, byl v mnoha ohledech jiný, atypický oproti letům minulým. 
SPŠ by ráda touto cestou poděkovala všem spolupracujícím firmám, které nám vyšly vstříc, 

a umožnily některým žákům 2. ročníku, aby odborný výcvik absolvovali v jejich prostředí. 
Děkujeme především firmám:  
Gumotex Automotive Jaroměř, s.r.o., Elkov Jaroměř, s.r.o., Mesa Parts s.r.o. Vysokov, 
Farmet, a.s. Česká Skalice, KD Planeta, s.r.o. Městec, Martin Macek Dolní Radechová, 
Progrestech – nástroje, s. r. o. Dobruška, Stránský, Petržík, Pneumatické válce, spol. s r. o. 

Bílá Třemešná, Škoda Auto a. s. Kvasiny, Autoslužby Vik Provodov Šonov a AZ Salón Hradec 

Králové. 

Poděkování patří i dalším firmám převážně Novoměstského regionu, ve kterých naši budoucí 
maturanti absolvovali v září a v květnu tohoto školního roku odborné praxe.  
Jmenovitě se jedná o firmy:  
CNC obrábění DUBEN, spol. s r. o. Jasenná, BSB spol. s r.o. Hejtmánkovice, ASSA ABLOY 

opening Solutions CZ s. r. o. Rychnov nad Kněžnou, Autodoprava Štrof Provodov Šonov, 
DLNK, s. r. o. Nové Město nad Metují, Continental Automotive Czech Republic s. r. o. Horní 
Adršpach, Servisnotebook Rychnov nad Kněžnou, Mesa Parts s. r. o. Vysokov, Progrestech – 

nástroje, s. r. o. Dobruška, ASC Bohuslavice, a. s., Hronovský, s. r. o. Nové Město nad Metují, 
Zemědělské družstvo Zlatý potok Sudín, Počítače ing. Petr Louda Jilemnice, Goldware s. r. o. 
Nové Město nad Metují, VLCOMP počítačová pohotovost Broumov, KAMAT spol. s r. o. Nové 

Město nad Metují, Gumotex Automotive Jaroměř, s. r. o., Oblastní nemocnice Náchod a. s., 

Dopravní značení Náchod s. r. o. Vysokov, Magic English s. r. o. Náchod, LPW KOVO spol. 

s r. o. Broumov, 4p design.cz Česká Skalice, ATAS elektromotory Náchod a. s., Halla a. s. Nové 
Město nad Metují, VZDUCHO – klima s. r. o. Nemojov, Železářství – spotřební zboží Rudník s. 
r. o., PZP KOMPLET a. s. Dobré, AMMANN Czech Republic, a. s. Nové Město nad Metují, 
INGTOP METAL, s. r. o. Týniště nad Orlicí a firmě Stránský, Petržík, Pneumatické válce, spol. 

s r. o., Bílá Třemešná. 

Všem firmám děkujeme za jejich spolupráci, ochotu vyjít vstříc žákům a umožnit jim poznání 

reálného prostředí ve firmách a získání dalších zkušeností a dovedností do jejich budoucího 
profesního života. Toto vše proběhlo i v době přísných hygienických opatření a testování. 
Těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce. 

Ing. Lenka Švadlenková 

   

 


