Pozdrav Střední průmyslové škole elektrotechnické Piešťany k 40. výročí jejího
založení

Společné cíle a zájmy stojí u vzniku spolupráce, která obohacuje oba partnery.
Myšlenkou spolupráce se řídily vztahy mezi elektrotechnickými školami v Rožnov a
v Piešťanech v době, kdy výroba elektroniky v podniku T esla již spojovala obě města
ve společném státě.
První kontakty jsou zaznamenány v letopisech škol v roce 1975, krátce po
založení průmyslové školy v Piešťanech a v období let mladosti pr ůmyslovky
v Rožnově. Přicházeli noví žáci, u čitelé, ředitelé i režimy. Myšlenka blízkosti národů,
měst i škol byla trvale podporována.
Po rozdělení Československé republiky však trvalo 10 let, než si školy k sob ě
znovu našly cestu. Od roku 2003 dochází k pravidelným návšt ěvám vedení obou škol
i výměnným pobytům žáků a pedagogů. Pozitivní zážitky žáků ze společných
odborných programů ve školách i prázdninové pobyty pedagog ů ve školských
ubytovacích zřízeních jsou zárukou přetrvávající spolupráce, vzájemné inspirace a
poznávání.
V roce 2006 se Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnov ě spojila
se Středním odborným učilištěm. Vzniklo nové vzdělávací zařízení s názvem Střední
škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R., které nabízí vzdělávací
programy zakončené maturitní zkouškou i výučním listem. Vedení nové školy se
přihlásilo k pokra čování partnerství a vzájemné spolupráce. Takže i letos si školy
znovu vymění skupiny žáků při spolupráci na odborných projektech v Pieš ťanech i
v Rožnově a skupiny pedagogů budou obdivovat krásy měst i přírody na obou
stranách hranice při prázdninových návštěvách.
K významnému jubileu přejeme Střední průmyslové škole elektrotechnické
v Piešťanech hodně úspěchů ve výchovné i vzdělávací práci a zároveň přicházíme
s ujištěním, že ve SŠIEŘ v Rožnově p. R. má spolehlivého partnera, který se t ěší na
další spolupráci.

Za SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
Ing. František Kandrnal
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