
Spolupráce s firmami  

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s různými subjekty. Velký důraz klademe na spolupráci 
s firmami regionu, kdy navazujeme na tradici spolupráce například s bývalým Stavostrojem, 

Eltonem či Elitexem.  
Takovým významným počinem v této oblasti byl i vznik Konsorcia v dubnu 2019, kdy se 

uskutečnila první schůzka Konsorcia. Na jednání se sešli zástupci Nového Města, zástupce 

KHK,  naší školy, významných firem v novoměstském regionu, novoměstských základních škol 
a MAS Pohoda venkova z. s. 

Zástupci  zúčastněných firem se shodli na tom, že chtějí podporovat strojírenské obory 
Střední průmyslové školy. Hlavním cílem je zachování a rozvoj středního odborného a 

učňovského školství strojírenského zaměření v Novém Městě nad Metují a také to, aby 
vycházelo vstříc potřebám zaměstnavatelů v regionu.  
Firmy, které se účastnili první schůzky vznikajícího Konsorcia: 

- AMMANN Czech Republic a. s., NMnM, 

- ASC Bohuslavice a. s., 

- ATAS elektromotory Náchod a. s., 

- Feinmetall CZ s. r. o., NMnM, 

- Halla, a. s., NMnM, 

- Hronovský s. r. o., NMnM, 

- Mesa Parts s. r. o., Vysokov, 

- Sab Trafo s. r. o., NMnM. 

Spolupráce mezi naší školou a zaměstnavateli zapojenými do této iniciativy probíhá 

především v těchto oblastech: 
- odborné exkurze žáků, 
- školení učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, 

- odborný výcvik učebních oborů ve firmách Konsorcia, 

- odborná praxe maturitních oborů ve firmách Konsorcia, 

- společná propagace firem a školy, 
- zapojení odborníků z praxe do výuky. 

V letošním školním roce naši žáci absolvovali a absolvují, pokud to epidemiologická situace 

dovolí, odborný výcvik v různých firmách regionu. Firmy mají o naše žáky zájem a mnozí 
absolventi po úspěšném ukončení studia v těchto firmách zůstávají. Jedná se o následující 
učební a studijní obory a firmy: 
Žáci 2. ročníku oboru Strojní mechanik: 

- 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, 

- Progrestech – nástroje, s. r. o. Dobruška, 

- M. Macek obrábění, Vysokov. 

Žáci 2. ročníku oboru Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů: 
- Mesa Parts s. r. o. Vysokov, 

- Stránský, Petržík – pneumatické válce spol. s r. o. Bílá Třemešná. 

Žáci 3. ročníku oboru Karosář: 
- Škoda Auto a. s., Kvasiny, 

- Autoservis Švorc, Náchod, 



Žáci 3. ročníku maturitních oborů absolvovali v září 2020 čtrnáctidenní odbornou praxi: 
- CNC obrábění Duben, spol. s r. o., Jásenná, 

- BSB spol. s r. o., Hejtmánkovice, 

- ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, 

- 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. 
Další spolupráce probíhá na bázi materiálního zabezpečení výuky, například se Škoda Auto 
Mladá Boleslav, kdy škole byla poskytnuta dvě nová auta pro výuku karosářů. Dále v této 

oblasti spolupracujeme se ZBA Ferokov NMnM, s firmou Stránský, Petržík pneumatické válce 

Bílá Třemešná a s firmou Ammann NMnM. 
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