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Rozvoj spolupráce SOŠ J. Sousedíka 
s okolními firmami na Valašsku 

Ve zlínském regionu má spolupráce škola-firma 
dlouhodobější tradici (konference Škola ve firmě –
firma ve škole)

Důvody – vzájemné výhody, provázanost

Proč?



Formy spolupráce
a) V rámci projektu – žáci, učitelé, odborníci z firem

b) Nad rámec projektu - vznik Aliance strojírenských
firem vsetínského regionu pro podporu
odborného školství
• pro žáky - stipendia, odborná praxe, prázdninové

brigády, perspektivní zaměstnání,

• pro školu - materiální pomoc, subdodávky pro firmy

• pro učitele – stáže v rámci studijního volna

• firemní podpora propagace strojírenských oborů na ZŠ



Formy spolupráce

c) Rekvalifikace v rámci dalšího vzdělávání nových
zaměstnanců dle požadavků strojírenských firem



Způsob organizace spolupráce 

• Proškolení zaměstnanců firem (instruktorské
zkoušky a pedagogické minimum), smluvní zajištění
praktického vyučování

• Obsáhlá pravidelná kontrolní a hospitační činnost



Motivace žáků a pedagogických pracovníků
a) V rámci projektu 

1. žáci: odměny za produktivní práci, poznávání nových
technologií a strojních zařízení, práce v kolektivu
dospělých, případně mimořádné odměny

2. učitelé: poznání moderních technologií, pracovních
postupů a organizace výroby

b) V naší škole – prospěchové stipendium pro žáky
strojírenských oborů (až 22.000 Kč ročně, letní
brigády ve firmách, příslib jistého a perspektivního
zaměstnání v místních strojírenských firmách)



Pozitiva
Zvýšený zájem firem o výuku žáků na základě stáží

projektu POSPOLU.

Bezproblémový přechod žáků do regulérního
zaměstnaneckého poměru.

Velký zájem o žáky školy a ochota instruktorů.

Zlepšená docházka a pracovní morálka na smluvním
pracovišti ve firmě.

Snižování nákladů na výuku ve vlastních provozech
školy



Pozitiva
Snižování nákladů na výuku ve vlastních provozech

školy.

Pro žáky poznání reálného pracovního prostředí
a osobních kontaktů.

Vysoká odbornost přenášek specialistů z praxe.

Odborné exkurze ve firmách, používajících moderní
technologie.



Možná rizika

Velká administrativní zátěž v rámci projektu 
směrem k firmám. 

Řešením je zjednodušení agendy.



Závěr

Formy spolupráce s okolními firmami jsou velmi
pestré a nadále společně usilujeme o jejich
prohloubení.



Děkuji za pozornost.

Mgr.  Josef Slovák

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 


