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Cíle SP ČR v oblasti vzdělávání 
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 Vzhledem k oprávněným potřebám zaměstnavatelské sféry, 
usilovat o kvalitně vzdělanou, flexibilní a odborně připravenou 
pracovní sílu. 

 

 Nastavení vzdělávacích kapacit musí odpovídat předpokládané 
struktuře a uplatnění absolventů na trhu práce.  

 

 Na všech stupních vzdělávání mají být podporovány technické a 
přírodovědné dovednosti 

 Kariérové poradenství a zjišťována kvalita výsledků vzdělávání. 
Je nezbytným předpokladem 

 

 Počáteční vzdělávání by mělo žákům dát nejen dobrý základ pro 
celoživotní učení (čtenářskou, matematickou, finanční 
gramotnost, podnikatelské dovednosti, právní povědomí a 
všeobecný civilizační přehled), ale také jejich první kvalifikaci, 
uplatnitelnou na trhu práce. 

 

 Vzdělávat v logice, adaptabilitě, kreativitě a podnikavosti 



Mateřské, základní a střední školy 
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 1.1 Doplnit rámcové vzdělávací programy předškolního vzdělávání o opatření, zaměřené na 
vytváření základů polytechnické výchovy v mateřských školách (stavebnice, pracovní činnosti). 

 

 1.2 Upravit rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání zvýšením rozsahu polytechnické 
výchovy na základních školách. Realizovat polytechnické vzdělávání ve spolupráci se středními 
odbornými školami a zaměstnavateli. Podporovat odbornou profilaci gymnázií a lyceí. 

 

 1.3 Zkvalitnit kariérové poradenství, zvláště na 2. stupni ZŠ. 

 

 1.4 Zavést principy duálního vzdělávání na odborných SŠ; vycházet při tom z doporučení projektu 
Pospolu. Zvýšit rozsah odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku. 

 

 1.5 Změnou legislativy podpořit přímé zapojení zaměstnavatelů do výuky (realizace praxí žáků i 
učitelů v reálném pracovním prostředí firem, povinnost odborných škol mít partnerství s některým z 
průmyslových podniků,  účast odborníků z firem u maturitních a závěrečných zkoušek, přímé 
financování vzdělávání, smlouvy mezi žáky a podnikem). 



Mateřské, základní a střední školy 
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 1.6 Úpravou zákona o pedagogických pracovnících vytvořit podmínky pro zapojení odborníků 
z praxe (např. ve věkové skupině 50+) do výuky odborných předmětů středoškolského vzdělávání. 

 

 1.7 Definovat vstupní a výstupní kvalitu absolventů základních a středních škol (jednotné maturity, 
povinné přijímací zkoušky na SŠ). Zařadit povinnou maturitní zkoušku z matematiky. 

 

 1.8 Cílenou medializací a popularizací podporovat všechny typy odborného (technického) 
vzdělávání. Podporovat exkurze do špičkových průmyslových firem. 

 

 1.9 Vytvořit systém předvídání kvalifikačních potřeb jak na celostátní, tak regionální úrovni. 
Kapacity jednotlivých oborů v oblasti středního vzdělávání nastavovat podle výhledů (predikce) 
potřebného množství absolventů. 

 

 1.10 Změnit princip normativního financování na vícesložkové, zahrnující také přidanou hodnotu 
školy a uplatnění absolventů na trhu práce (u středního vzdělávání). 

  



Vysoké školy 
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 2.1 Schválit novou legislativní úpravu terciárního vzdělávání, vycházející ze základních principů tzv. 
Bílé knihy, vč. souvisejících prováděcích vyhlášek.  

 

 2.2 Vytvořit v rámci zákona o terciárním vzdělávání podmínky pro transformaci části programů 
vyššího odborného vzdělávání do krátkých programů terciárního („diplomového“) studia. 
Definovat jejich prostupnost do bakalářského vzdělávání. 

 

 2.3 Podpořit spolupráci vysokých škol a podniků i tím, že přístup vysokých škol k veřejným 
prostředkům na vědu a výzkum bude vázán na kofinancování soukromým sektorem. 

  

 2.4 Prostřednictvím akreditačních komisí zamezit otvírání a rozvoji neperspektivních studijních 
oborů na všech stupních a s tímto cílem posílit i zastoupení zaměstnavatelů v nich.  

  



Další vzdělávání 
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 3.1 Dobudovat funkční segment dalšího vzdělávání jako rovnocenný co do výstupů počátečnímu 
(odbornému) vzdělávání. 

 3.2 Chápat systém dalšího vzdělávání jako protiváhu systému počátečního vzdělávání, který umožní 
rychle dovybavit zájemce o nové kompetence, vázané na přímé uplatnění na trhu práce a 
vycházející z Národní soustavy kvalifikací (NSK). 

 3.3 Využít kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK jako základu odborné části RVP odborného 
vzdělávání (jako standardů odborného vzdělávání). 

 3.4 Prosadit novelizaci zákona č. 179/2006 a dalších legislativních předpisů s cílem odstranění stále 
existujících bariér k dosažení a uznávání kvalifikací získaných v rámci dalšího vzdělávání. 

 3.5 Cíleně informovat a propagovat principy dalšího vzdělávání, medializovat příklady dobré praxe 
firem. 

 3.6 Vytvořit funkční systém poradenství k celoživotnímu vzdělávání. 

 3.7 Prosazovat obnovení činnost Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, jako orgánu vrcholově 
zajišťujícího dosud nedostatečnou koordinaci sektorálních a regionálních aktivit v této oblasti. 

  



Vzdělávání a školy v Moravskoslezském kraji 

30/9/2015 INVESTICE V MSK 9 

 Vysoké zastoupení středních technických škol 

 V roce 2014 absolvovalo na technických středních školách 
38 000 studentů 

 5 vysokých škol v MSK 

 V letech 1991–2011 se počet vysokoškoláků v populaci 
zdvojnásobil z 6 na 12 % 

 68 % populace má středoškolské vzdělání (většinou 
technického charakteru) 

 VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 Klíčový partner průmyslových společností 
(spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje) 

 Založena v Ostravě roku 1945 (ale navazuje na 
učiliště založené roku 1849 v Příbrami) 

 23 000 studentů na 7 fakultách 

 Nové high-tech kurzy jako nanotechnologie a 
mechatronika 



Úzká spolupráce mezi školami a firmami 

Školy zřizované podniky 
Třinecké železárny a Vítkovice Machinery 

Group zřídily vlastní střední školy zaměřené 
na techniku. Obě jsou mnohými hodnocené 

jako nejlepší technické školy v regionu.  

Wichterlovo Gymnázium 
Nejmodernější gymnázium v Ostravě-

Porubě se (na rozdíl od ostatních) pyšní 
excelentní výukou matematiky  

a dalších technických předmětů.  

ArcelorMittal Ostrava 
Ročně proběhnou desítky R&D 
projektů ve spolupráci s VŠB-TUO. 
Ve spolupráci s místními středními 
školami se vyvíjejí nové studijní 
programy jako hutník a operátor 
koksovny. Huť nabízí také trainee 
programy pro absolventy vysokých 
škol.  

Projekt „Naše škola“ 
Projekt v Opavě podporovaný 
panem Juříčkem, vlastníkem Brano 
Group. Zhruba 25 místních 
průmyslových firem podporuje  
a úzce spolupracuje se středními 
školami.  
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Průměrný počet uchazečů o technické pozice klesá 
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Firmy mají potíže s obsazováním technických pozic 

 Společnosti LATECOERE se špatně obsazují nejen pozice 
vysokoškolsky vzdělaných technologů, ale také technicky 
vzdělaných středoškoláků. 

 Příští rok chce nabrat 100 technicky vzdělaných kolegů.  

 

 Skupina ČEZ ročně přijme průměrně okolo 700 nových 
zaměstnanců, z nichž okolo 70 % tvoří právě technicky 
zaměření. Jedná se především o elektrotechniky a strojaře. 

 Největší problémy zaznamenává u inzerovaných pozic do 
oblasti distribuce, například elektrikáře-silnoproudaře  
či elektromontéry.  

 Skupině ČEZ se průměrný počet reakcí na jedno vypsané 
výběrové řízení snížil za poslední čtyři roky o téměř 50 %. 

 

 V ArcelorMittal Ostrava se zvyšuje počet pozic, jejichž 
náročnost je vysoká – hledají se na ně seniorní kandidáti 
s dlouholetou praxí. 

 Firma se letos zaměřuje hlavně na technicky zaměřené 
pozice v oblasti automatizace a procesního inženýrství. 
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Historie Havířova 
  
Velký rozmach průmyslu v období po druhé světové válce způsobil nutnost sídelní přestavby Ostravska  

 
1946 – 1947 
- se zrodila myšlenka výstavby nového města 
- začaly první výkopy základů nových obytných bloků na rozhraní Šenova a Šumbarku 
 
1948 
- Pokračuje příprava projektů pro další obytné domy 
 
1955 
- V novém městě po sloučení žilo k 31.12. 16 640 obyvatel 
 
1957 
- V březnu je v Havířově již kolem 23 000 obyvatel 
 
1964 
- Počet obyvatel k 31.12. byl 73 172 
 
1967 
- Počet obyvatel 77 738 
 







Vzdělanostní struktura obyvatelstva v MSK 

  

● v regionu největší podíl obyvatel se 
středoškolským vzděláním (vyučen 
+ úplné SŠ vzdělání) 

 
● narůstá počet obyvatel s úplným SŠ 

vzděláním + VŠ vzděláním 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2011 



Trh práce - počet zaměstnanců v odvětvích 

  

● v průmyslu pracuje ⅓ 
obyvatelstva MSK 

● klíčové odvětví pro region 











Poptávka na trhu práce v Moravskoslezském 

kraji - situace na ÚP 

Zaměstnavatelé projevovali v březnu 2015 zájem o: 

● pracovníci ve strojírenských oborech 

● pomocníci ve výrobě 

● kovodělní dělníci 

● programátoři 

● strážní, ostraha 

● uklízeči 

● zdravotní sestry, lékaři 

● řídící pracovníci v dopravě, logistice, gastronomii 

 

 

 

  















 



 



 





 


