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• Na základě právního postavení obou partnerů
poskytuje DPP podle uzavřené smlouvy škole
finanční příspěvek a také zajišťuje rekonstrukce a
opravy objektů školy na své náklady. Při
uskutečňování odborného výcviku ve firmě je
instruktorům žáků DPP poskytován příplatek dle
příslušné uzavřené kolektivní smlouvy DPP.

http://www.dpp.cz/
http://www.dpp.cz/


• Pilotáž ověřovala zejména spolupráci školy a firmy v 
realizaci odborného výcviku pro následující skupiny 
žáků v celkovém počtu 18 102 hodin: 

• 20 žáků v oboru Mechanik opravář motorových 
vozidel 

• 12 žáků v oboru Karosář 

• 16 žáků v oboru Autolakýrník 

• 20 žáků v oboru Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 

• 18 žáků v oboru Autotronik 

• Pilotáž se soustřeďovala i na rozšířenou formu 
spolupráce - stáže učitelů ve firmě. 

PROJEKT POSPOLU - PILOTÁŽ



Modul

Kód oboru 

vzdělání Počet žáků
Počet hodin Firma/firmy3)

plán1) podp. 2)
realizace

plán1) realizace

OV
23-68-H/01 20 11 30 4900 5065 DP hl. m. Prahy

OV
23-55-H/02 12 5 16 2870 3144 DP hl. m. Prahy

OV
23-61-H/01 16 5 20 3920 3933 DP hl. m. Prahy

OV
26-52-H/01 20 11 26 3808 4442,5 DP hl. m. Prahy

OV
39-41-L/01 18 10 24 2604 2972 DP hl. m. Prahy

Celkem 86 42 116 18102 19556,5

Celkový přehled realizace v hlavních modulech pilotáže



Kód oboru 
vzdělání

Počet žáků

plán1) podp. 2) realizace

23-68-H/01 20 11 30

23-55-H/02 12 5 16

23-61-H/01 16 5 20

26-52-H/01 20 11 26

39-41-L/01 18 10 24

CELKEM 86 42 116
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Firma

Kód oboru 

vzdělání Počet učitelů
Počet hodin

plán* realizace plán* realizace

DP hl. m. Prahy 26-52-H/01 1 1 50 56

DP hl. m. Prahy 23-55-H/02 

23-61-H/01

1 1 50 52,5

DP hl. m. Prahy 23-68-H/01 

39-41-L/01

1 1 50 52,5

DP hl. m. Prahy 23-43-L/51 1 1 50 52,5

DP hl. m. Prahy 37-41-M/01 1 1 50 50,5

Celkem 5 5 250 264

Stáže učitelů ve firmě



Popis zkušeností 

• Za negativní zkušenost považujeme nízkou docházku
žáků na pracoviště OV ve firmě. Tento jev je však
celospolečenským problémem.

• Díky projektu POSPOLU bylo zjištěno, že v rámci
turnusových směn instruktorů na pracovištích firmy,
bylo proškoleno méně instruktorů, než je ve
skutečnosti zapotřebí. Tato školení již operativně
proběhla.

• Vzhledem k tomu, že spolupráce mezi partnerskou
firmou – zřizovatelem a školou probíhá již dlouhodobě,
byly postupně veškeré provozní problémy řešeny a
odstraňovány průběžně.



„Metodika postupu při organizaci odborného výcviku
a odborné praxe žáků na pracovištích DPP“.

Jedná se o interní dokument DPP, který zpracovali
pracovníci oddělení Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
na základě jednání s příslušnými pracovníky SPŠD.
Tento dokument obsahuje vše potřebné pro zdárný
průběh výuky na pracovišti firmy. Jedná se zejména o:

• personální zajištění organizace OV na straně školy a
firmy,

• obsahuje časový harmonogram všech aktivit,

• zabývá se uzavíráním a úpravou smluvních vztahů,

• zjišťováním možnosti umístění žáků na pracovištích
DPP a jejich přiřazováním na jednotlivá pracoviště,



„Metodika postupu při organizaci odborného výcviku
a odborné praxe žáků na pracovištích DPP“.

• školením a činností instruktorů,

• průběhem nástupů žáků do DPP včetně
informativního setkání,

• prací se žáky během školního roku,

• jejich docházkou a řeší případné změny během
školního roku, včetně ukončení odborného
výcviku a ukončení školního roku.



DOPORUČENÍ

• Na základě poznatků z pilotáže POSPOLU
doporučujeme pro zlepšení další spolupráce:

• definovat jednotnou smlouvu o konání OV či odborné
praxe ve firmě,

• zajistit uznání lékařského potvrzení na přihlášce ke
studiu pro celé období vzdělávání,

• prohlubovat osobní komunikaci mezi zástupci školy a
firmy,

• zahrnout pracovní pozici „instruktor žáků“ do NSK,

• zvážit náhradní plnění praxe v období hlavních
prázdnin při vysoké absenci žáka



DOPORUČENÍ

• Velmi dobře se osvědčila školení instruktorů
žáků podle příručky zpracované pro instruktory
žáků (dopracované v projektu POSPOLU),
proto navrhujeme též možnost provádění
jednotného školení instruktorů žáků, a to
včetně e-learningové formy.



ZAJÍMAVOST

Absolventský a motivační program

pro žáky a absolventy 

Střední průmyslové školy dopravní 



Cílem programu je:

• motivovat žáky k řádnému plnění studijních povinností 
a k získání pracovních návyků,

• motivovat žáky k nástupu do Dopravního podniku,

• zajistit firmě kvalitní zaměstnance podle jejích potřeb,

• zajistit ve firmě generační obměnu.

Struktura programu:

Program má dvě části: Motivační program 

a  

Absolventský program
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