TISKOVÁ ZPRÁVA

Pilotáž vzdělávacího programu úspěšně absolvovalo na osmdesát účastníků
Telč, 10. října 2014

Slavnostní ukončení pilotního ověření nově vznikajícího vzdělávacího programu „Řemeslná
obnova historických staveb“ určeného zájemcům o specializaci na památkovou obnovu proběhne dne 17.
10. 2014 od 10:00 hodin v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči,
Hradecká 6. Pilotní běh úspěšně absolvovalo na osmdesát účastníků, kteří získají certifikát o absolvování.
Po vyhodnocení pilotáže budou další běhy kurzů připraveny pro příští a následující roky. „Věříme, že
vzdělávací program bude udržitelný i v následujících letech. Ve stávající nabídce vzdělávacích kurzů, nejen
na Vysočině, ale i v rámci České republiky, se jedná o unikát. Již nyní registrujeme na dvacet uchazečů o
studium v příštím roce. Podrobné informace a předběžnou přihlášku najdou zájemci o vzdělávání na
internetových stránkách www.obnovakulturnihodedictvi.cz“, sděluje manažerka projektu Mgr. Marcela
Severová, Ph.D.
Pilotáž probíhala od jara tohoto roku a prověřovala realizaci celkem devíti kurzů, každý se stovkou
hodin výuky zahrnující jak teoretické přednášky, tak praktické semináře. Zatímco bloky teoretických
předmětů se konaly v sídle NPÚ ÚOP v Telči, praktická část pilotní výuky proběhla mimo jiné na ohrožených
památkách na zámcích v Brtnici, Polici a v Uherčicích. Částečně byly k praktické výuce využity také dílenské
prostory spolupracujících subjektů Střední školy stavební v Jihlavě a Kamenosochařského střediska v Lipnici
nad Sázavou. Kurz „Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy“ je určen vlastníkům a
správcům památek, odborným kapacitám ze strany zhotovitelů obnov památkově chráněných a
historických objektů (stavbyvedoucí, přípraváři zakázek), včetně zástupců církví a neziskových organizací a
odborným pracovníkům výkonné i odborné složky státní památkové péče. Dalších osm kurzů je určeno
řemeslníkům v oborech: zedník, štukatér, kameník, malíř-natěrač, truhlář, tesař, kovář a pokrývač. Získané
vědomosti by měly pomoci úspěšným absolventům posílit jejich konkurenceschopnost a památkové
obnově by měly zajistit kvalifikované řemeslníky a odborníky ovládající specifický soubor řemeslných
postupů, odborníky s patřičným přehledem a citem pro památkovou obnovu.
Slavnostnímu ukončení bude ve dnech 15. - 16. 10. 2014 předcházet poslední blok teoretické
výuky. 17. 10. 2014 v odpoledních hodinách je pak plánován program zahrnující prohlídku zámku v Brtnici a
prezentaci situací obnovy, které se uskutečnily v rámci praktických kurzů vzdělávacího programu.
Realizace projektu je spolufinancována z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více informací o
projektu získáte na internetových stránkách www.obnovakulturnihodedictvi.cz.
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