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Kam směřujeme

 Z hlediska budoucích potřeb lepšího pracovního a společenského

uplatnění absolventů je vhodné absolventy vybavit takovými

kompetencemi, které jim umožní orientaci ve světě práce a jejich

adaptaci na měnící se podmínky trhu práce.

 Současně je potřeba, aby jejich odborná složka vzdělání byla

relevantní v reakci na potřeby zaměstnavatelů, tzn., aby odpovídalo

rozvoji technologií a dalších inovačních trendů a zároveň akcentovalo

potřebu většího podílu praktického vyučování v zájmu dostatečného

osvojení profesně orientovaných vědomostí a dovedností žáků.
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Systémové vazby – trh práce a vzdělávání
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Míra nezaměstnanosti I. 2015 – zdroj Eurostat
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15 až 24 let 25 až 74 let HDP/hlavu dle PPS v roce 2013 (%)

Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem ekonomické výkonnosti. Představuje přidanou hodnotu veškerého vyrobeného zboží 
a služeb (nutno odečíst meziprodukty, které se na přidané hodnotě nepodílejí). Objemový index HDP na obyvatele vyjádřený ve 
standardu kupní síly je v relaci k průměru EU 28, který je roven 100. Pokud je index za určitou zemi vyšší než 100, znamená to, 
že HDP na obyvatele této země je vyšší než je průměr EU 28 a naopak. Údaje se uvádějí ve standardu kupní síly - společné měně, 
která stírá rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a umožňuje tak srovnání HDP spíše mezi jednotlivými zeměmi než v čase
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Počty žáků ve SOŠ přijatých do 1. r. (E+H+M+L0 denní) – zdroj statistika NÚV
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Podpůrné systémové kroky
Koncepční dokumenty

- Nová opatření na podporu odborného vzdělávání

- Strategie vzdělávací politiky 2020

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2015 – 2020

- Strategie digitálního vzdělávání 2020

- Priority výuky cizích jazyků

Financování

- RP na podporu OV

- Reforma financování RgŠ

- RP na podporu polytechnického vzdělávání

Již platná legislativa

- Daňové úlevy pro zaměstnavatele (2014)

- Jednotná závěrečná zkouška (2015)

- Do výše úvazku 0,5 nemusí mít odborník z praxe pedagogické vzdělání (2014)

Připravovaná legislativa

- Zavedení povinné zkoušky z matematiky u MZ

- Povinné přijímací zkoušky na SŠ

- Specializované pozice v rámci zákona o pedagogických pracovnících

- Mistrovská zkouška

- Smlouvy mezi firmou a žákem

Spolupráce

- Memorandum o spolupráci MŠMT a SPD ČR

- 2015: Rok průmyslu a technického vzdělávání

- Meziresortní pracovní skupiny
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Výzvy pro zaměstnavatele

- Motivace ke spolupráci se školami, zřizovateli, státní správou a
samosprávou.

- Stabilní a formalizovaný partner.

- Vyvážený dialog zástupců všech odvětví.

- Prosazování zájmů a široká podpora velkým, středním a malým
firmám.

- Standardizace podmínek při poskytování praktického vyučování.

- Rozvoj přenositelných kompetencí žáků.
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Co se aktuálně děje a bude dít s výstupy POSPOLU?

1. POSPOLU je v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje

vzdělávací soustavy na období 2015 – 2020 uveden jako zdroj

opatření pro realizaci systémových kroků v odborném vzdělávání.

2. POSPOLU sloužil jako podklad pro definování Reformních kroků

MŠMT, materiálu, který byl projednáván na PT RHSD – malé

tripartity - dne 5. května 2015, předjednán s předsedou vlády,

bude předložen na jednání RHSD – velké tripartity – a do vlády ČR.

3. POSPOLU je označen jako jeden z výchozích projektů pro přípravu

systémového projektu a výzev v rámci OP VVV.
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Spolupráce škol a firem jako společná výzva

Děkujeme odborným školám za budování jejich sítě partnerských
firem, které se na vzdělávání a výchově žáků spolupodílejí.

Děkujeme zaměstnavatelům, kteří vycházejí potřebám škol vstříc
a sdílejí zkušenosti napříč platformami zaměstnavatelů. Speciálně
konkrétním instruktorům, některé z nich dnes oceníme.

Vítáme závěry POSPOLU jako soubor doporučení a příkladů z praxe,
kterými je vhodné inspirovat ostatní.

Očekáváme nadále diskusi o nastavení minimálních standardů
parametrů spolupráce a přejímání zajímavých modelů spolupráce
mezi školami navzájem.



10 10

Petr BANNERT
ředitel odboru vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12  Praha 1
E-mail: petr.bannert@msmt.cz
www: http://www.msmt.cz

Děkuji Vám za pozornost
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