
Vážený pane hejtmane, 

Vážená paní náměstkyně, 

  

obracím se na Vás coby ředitel a spolumajitel společnosti Quittner & Schimek s.r.o. z Nové Paky, kde 
se zabýváme distribucí elektrosoučástek hlavně pro oblast letecké a vojenské techniky a zároveň 
výrobou elektromechanických sestav pro stejný okruh zákazníků – viz příloha. Dostala se mi do rukou 
informace ohledně plánovaného sloučení ISŠ Nová Paka a SOŠ/SOU Vrchlabí s tím, že by nástupnická 
organizace měla zůstat ve Vrchlabí.  

  

Chtěl bych tímto za naší společnost i další společnosti v Nové Pace a okolí, s nimiž také 
spolupracujeme, požádat o důkladné zvážení tohoto kroku.  

Odvoláváme se na dlouholetou tradici ve vzdělávání žáků v oboru elektro a strojním v Nové Pace, 
která začala pod patronací podniku ZPA s precizní elektromechanickou výrobou a bývalým počtem až 
1500 zaměstnanců, a pokračuje přípravou pracovníků pro další nové společností, které vyrostly 
v regionu na základě této tradice 

  

Společně se sesterskou společností SQS Vláknová optika jsme s celkovým počtem 500 zaměstnanců 
jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. 

Mohu potvrdit, že s ISŠ Nová Paka již více let úspěšně spolupracujeme a samozřejmě také 
zaměstnáváme jejich absolventy.  

Náš přínos je v přinášení nových informací z oboru, které vedení školy aktivně zapracovává do výuky, 
a potom především v praktické části výuky, kterou na našich pracovištích pravidelně poskytujeme 

Pro takový způsob spolupráce je důležitý trvalý a přímý kontakt s vedením školy a samozřejmě i co 
nejužší vazba mezi školou a výrobním podniky.  

Jelikož je průmysl elektro včetně spec. mechaniky nyní více soustředěn v regionu Nové Paky, a 
naopak po uzavření podniku Tesla a ve stejném místě následně působící spol. Optrex není ve Vrchlabí 
a okolí větší podobný zaměstnavatel (velice se omlouvám, pokud jsem nějaký takový přehlédnul), jeví 
se jako přirozené ponechat nástupnickou organizaci v Nové Pace, samozřejmě i s přihlédnutím na 
větší počet stávajících i plánovaných oborů, větší počet učitelů i studentů, lepší výsledky u 
maturitních zkoušek atd. 

Rád bych ještě zdůraznil, že vedení ISŠ v Nové Pace trvale prokazuje zájem o celkový rozvoj svého 
ústavu, což lze vysledovat při každé návštěvě v nových investicích do stavebních úprav, vybavení 
učeben i v erudovaném kolektivu učitelů. 

  

Děkuji za odborné zvážení všech aspektů souvisejících se sloučením obou organizací. 



  

Ing. Jiří Šimek, ředitel a jednatel Quittner & Schimek s.r.o. a místopředseda představenstva SQS 
Vláknová optika a.s. 

tel. 602 464204 
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