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INVESTICE  DO ROZVOJE  VZDĚLÁVÁNÍ 

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizuje veřejnou zakázku v rámci projektu OP VpK č. 
CZ.1.07/1.1.13/11.0003 "Propagace řemeslných a technických oborů v počátečním vzdělávání v 
Ústeckém kraji". Realizátorem tohoto projektu je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Roudnice nad Labem. Tato zakázka je zaměřena na přímou komunikaci s cílovým segmentem 
(zaměstnavatelé, školy) - na získání dat potřebných pro zpracování prezentace uplatnění dané 
profese ve firmách. Termín realizace zakázky od 1. 9. - 31. 12. 2009. Subdodavatelé VZ jsou 
Asistenční centrum Most, AABYSS s.r.o. Liberec a Česká reklamní společnost Most. 
 
 
Konkrétní kroky SP ČR ve veřejné zakázce jsou stanoveny takto:  
 
1. Stanovení kostry, obsahu a filozofie náplně dokumentů 

 
2. Odsouhlasení se zadavatelem 

 
3. Segmentace subjektů k oslovení a získání podkladů (zaměstnavatelé, střední školy, 

živnostenská společenstva). Během sběru informací bude osloveno široké spektrum 
subjektů (nadnárodní firmy střední firmy, živnostníci), aby byl zajištěn průřezový pohled na 
danou profesi. Mimo aktuálního popisu oboru se budeme věnovat také novinkám a 
zajímavostem z oboru, které mají dynamický náboj a přesvědčí i rodiče o perspektivě 
oborů.  

 
                        SPČR – přímý kontakt na firmy s technickými profesemi, které nyní řeší nedostatek 

kvalifikované technické pracovní síly. 
 

4. Odsouhlasení seznamu, způsobu a náplně oslovení se zadavatelem. Zkušenost 
s Technologickými profily. Data budou sbírána formou přímého strukturovaného rozhovoru 
během návštěvy daných zaměstnavatelů. Pro získání informací za každý obor bude 
osloveno minimálně 10 zaměstnavatelů. 

 
5. Přímá komunikace s cílovým segmentem (zaměstnavatelé, školy, společenstva) - získání dat 

potřebných pro zpracování prezentace uplatnění dané profese ve firmách:  

- Konkrétní firmy  

- Konkrétní pracovní náplň  

- Požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnance  

- Pracovní prostředí  

- Nejpoužívanější pracovní procesy, technologie a přístroje  

- Sociální zázemí firmy  

- Možnosti dalšího vzdělávání a kariérového růstu včetně modelového příkladu  

- Mzdové zařazení  

- Příkladová studie (modelový příklad) pracovního postupu při tvorbě relevantního 
produktu 
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6. Paralelní sběr popisných informací o oborech.  Především pro rodiče informace (platy, 

uplatnitelnost, apod.) Pro žáky spíše zajímavosti z oboru a „reklamní“ informace. 
 

7.  Vyhodnocení zkušeností na workshopu se zadavatelem, s partnery a zaměstnavateli. 
 

8. Úprava kostry, obsahu a filozofie náplně dokumentů na základě reakce cílových segmentů 
 

9. Odsouhlasení se zadavatelem 
 

10. Zpracování získaných podkladů pro obory: 

- Povolání sektoru strojírenství - zámečník, obráběč kovů, nástrojař  

- Povolání sektoru elektroenergetiky a elektrotechniky - silnoproud a slaboproud, 
mechanik elektronik  

- Povolání sektoru stavebnictví - zedník, malíř-lakýrník, tesař-truhlář, obkladač-
omítač, montér suchých staveb, klempíř pro stavební výrobu  

- Technologické profily povolání průřezového charakteru se zaměřením do sektoru 
stavebnictví – technická zařízení budov - instalatér, topenář, pokrývač  

- Povolání sektoru dopravy - automechanik, klempíř pro strojírenskou výrobu, řidič 
pro kamionovou dopravu  

- Povolání spojené s IC technologiemi a průřezové (interdisciplinární) - mechatronik, 
programátor a správce PC sítí  

- Povolání sektoru chemie a chemického průmyslu - provozní chemik  

- Povolání zemědělství a lesnictví - mechanizace a služby, opravář zemědělských 
strojů, agropodnikání, zahradník, farmář  

- Povolání (typové pozice) hutnictví a slévárenství - slévač-formíř  

- Dřevozpracující průmysl a nábytkářství - umělecký truhlář, čalouník  
 

11. Ukázka výstupů a projednání s experty 
              Na workshopu se zadavatelem, s partnery, psychology, kreativci, marketéry, výchovnými 

poradci, zaměstnavateli, zástupci ÚP a vzorku rodičů. 
 

12. Odsouhlasení se zadavatelem podoby výstupů 

- Všeobecný popis oboru  

- Popis jednotlivých profesí  

- Uplatnění v konkrétních firmách – pracovní náplň profese, znalostní a dovednostní 
požadavky na zaměstnance, mzdové zařazení, možnosti dalšího vzdělávání a 
kariérního růstu, sociální zázemí firmy  

- Úspěšní podnikatelé vyučení v daném z oboru  

- Fotodokumentace  

- Zpracovaná data budou použitelná pro webovou prezentaci a jako podkladový 
materiál pro výrobu CD, DVD  
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13. Konečná úprava výstupů 

                        Rozsah popisu jednotlivého oboru včetně obsažených profesí a dokumentačních fotografií. 
Popis oborů - Všeobecný popis 10ti oborů v Ústeckém kraji v rozsahu min. 15 stran formátu 
A4. Tato verze bude použita pro Katalog řemesel v elektronické podobě. Dále bude 
vypracován dokument pro tištěnou verzi Katalogu řemesel v rozsahu cca 200 stránek 
formátu A4. 

 
 

Kontaktní osoba za SP ČR: Mgr. Ivan Paul (tel: 234 379 481, gsm: 731 411 180, e-mail: 
ipaul@spcr.cz) 
 


