


Odborné vzdělávání 
a spolupráce škol 
se zaměstnavateli

DÍL 5. SOUTĚŽE

Inspirace k tvorbě ŠAP



P-KAP

Pro žáka
• praktická odborná zkušenost a motivace pro obor
• podněcování kreativity a invence
• zapojení žáků do organizace podporuje podnikavost

Pro školu
• navázání spolupráce s novými partnery (i možnost získání sponzorů)
• výstupy soutěže mohou sloužit jako pomůcka / výukový materiál / produkt
• posílení reputace školy
• podpora náboru nových žáků, zatraktivnění oboru a odborného vzdělávání

Co jsou základní ingredience, aby se soutěž zdařila?
- jasná vize soutěže (dlouhodobější) 
- motivovaní pedagogové a žáci
- ochotní partneři

Přínosy pořádání odborné soutěže
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• Priorita: Lepší uplatnění absolventů na trhu práce
• Obecný cíl: Zvýšit zájem zaměstnavatelů o absolventy

• Konkrétní cíl: Uspořádat ve spolupráci se zaměstnavateli 
soutěž pro žáky oboru XY

• Kritéria hodnocení: Proběhla soutěž za účasti minimálně 
15 žáků z 5 různých škol, zaměstnavatelé poskytli ceny pro 
vítěze a odborníky do poroty

• Kvalitativní aspekt: výstupy soutěže byly využity při výuce 
předmětu XY
• Navazující úkoly: oslovit a získat zaměstnavatele (odborníky 

do poroty), vypracovat zadání (např. zvážit i poměřování sil s 
odborníky), oslovit účastníky soutěže, zajistit prostory, zajistit 
propagaci soutěže, zajistit odměny (může být i motivační 
stipendium nebo nabídka zaměstnání pro vítěze)

Příklad cíle „uspořádat soutěž“ ve struktuře ŠAP
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Soutěže mohou mít různý charakter, kterému bude odpovídat 
i jejich zařazení v ŠAP:

• pro žáky SŠ x pro žáky ZŠ
• školní x regionální x celorepubliková 
• vlastní x zapojení žáků do soutěže organizované někým jiným

Konkrétní příklady pro inspiraci:
• Článek Žákovské soutěže ve spolupráci s firmami 
http://www.nuv.cz/p-kap/zakovske-souteze
• Odkazy na webu NÚV
http://www.nuov.cz/tipy-na-souteze-pro-zaky-sos-a-sou

Varianty



Národní ústav pro vzdělávání
podpora krajského akčního plánování
www.pkap.cz

Děkujeme za pozornost
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Petr Jansa Martina Kaňáková

Odborní garanti P-KAP pro oblast odborného vzdělávání 
a spolupráce škol se zaměstnavateli. 



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu
při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol


