
 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

  Jindřichův Hradec      

                                  Slovo ředitele školy ke „Dni otevřených dveří“ 
 
 
Vážení rodiče, žáci, vážení spoluobčané, 

v loňském roce jsme si připomněli při „Dni otevřených dveří“ 130 let od založení odborného tehdy 
zemědělského - školství v Jindřichově Hradci na pracovišti Jáchymova 478 a 80 let učňovského školství 
v budově učiliště v ulici Miřiovského 678. Ve 2006 došlo ke sloučení Střední odborné školy Jindřichův 
Hradec, Jáchymova 478 a Středního odborného učiliště Jindřichův Hradec,  Miřiovského 678, takže od 
1. ledna 2006 je oficiální název školy:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  Jindřichův 
Hradec,  Jáchymova 478. 

Vraťme se však znovu o kousek zpět do historie. Od 90. let minulého století prošla obě pracoviště 
vzhledem k vývoji našeho zemědělství a transformacím  v hospodářství  změnami v oborové skladbě 
až do současné aktuální nabídky čtyřletých oborů, kdy se vyprofilovala především na technicky 
zaměřenou školu s obory: Mechanik strojů a zařízení, Informační technologie, Provoz a ekonomika 
dopravy se zaměřením na logistiku a počítačové systémy a s jedním ekonomickým oborem:  Ekonomika 
a podnikání se zaměřením na cestovní ruch.  

Střední odborné učiliště v budově  Miřiovského 678, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1938 a 
sdružovala výuku řady živnostenských oborů prošlo taktéž  razantní oborovou změnou od výuky oborů 
pro n.p. ČSAD v 50. letech přes obory tkadlena – přadlena pro potřeby n.p. Jitka až k současné aktuální 
nabídce technicky zaměřených oborů: Nástrojař, Klempíř, Elektrikář – silnoproud, Zedník a s nabídkou 
dvou dalších netechnických oborů: Kuchař – číšník a Prodavač. 

Během posledních deseti let prošla škola systémovou rekonstrukcí jednotlivých budov v ulici 
Jáchymova včetně domova mládeže, jídelny, tělocvičny, budovy učiliště v ulici Miřiovského a haly 
odborného výcviku na Novém Dvoře. Taktéž technické vybavení školy se každým rokem zlepšovalo 
přísunem financí z projektů Evropské unie a grantů Jihočeského kraje. 
 
V letošním roce byl dokončen rozsáhlý investiční projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU v rámci 
programu IROP ve výši 20 miliónů Kč, který znamenal mohutnou investici do IT technologií, výstavby 
nové haly – nástrojárny, výstavby pracoviště robotizace a automatizace, vybavení dalších oborů atd. 
V letošním roce byl také realizován projekt v rámci OPŽP („Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU 
Jindřichův Hradec – objekt Nový Dvůr“, rozpočet 12 mil. Kć), kdy došlo k celkové rekonstrukci haly 
odborného výcviku na Novém Dvoře, včetně zateplení a výměny topné soustavy a dalších investic do 
strojů a zařízení. Taktéž pracoviště Miřiovského 678 prodělalo rekonstrukci topné soustavy, 
vodovodních rozvodů včetně částečné rekonstrukce cvičné kuchyně pro obor „Kuchař – číšník 
s rozpočtem 5,5 mil. Kč. 
 
Dovolte mi, abych Vás na závěr srdečně pozval na prohlídku školy dne 13. listopadu v rámci „Dne 
otevřených dveří“ a taktéž ve dnech 7. – 9. 10. 2019 na Výstaviště České Budějovice, kde bude mít naše 
škola prezentační stánek v rámci 24. ročníku výstavy „Vzdělání a řemeslo“. 
 
Mgr. Karel Chalupa 
Ředitel školy 
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