Co přinesl Rok průmyslu a technického vzdělávání v ČR?
Prosazení systémových změn, uzavření sektorových dohod ve vybraných odvětvích a více
než 400 akcí. Tak by se dal stručně shrnout přínos roku Průmyslu a technického vzdělávání,
který na rok 2015 vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se svými partnery a pod
záštitou předsedy vlády.
Svaz průmyslu a dopravy je největším zaměstnavatelským svazem v ČR, který reprezentuje
rozhodující část českého průmyslu a dopravy (10,5 tisíce firem). Do kampaně Roku průmyslu
a technického vzdělávání se přihlásilo svými akcemi 150 významných subjektů včetně
odvětvových svazů a asociací, firem, škol, ministerstev, státních organizací, ale i jednotlivých
krajů. Důležitost tématu je opodstatněná - Česká republika je zemí s nejvyšším podílem
zaměstnaných v průmyslovém sektoru v EU a patří k investory vyhledávaným zemím kvůli
kvalitní pracovní síle.
Mezi akcemi Roku průmyslu byly více než tři desítky podnikatelských, technických,
studentských a inovačních soutěží, v krajských městech proběhlo za účasti ministrů a
hejtmanů krajů sedm velkých diskusních panelů a více než tři desítky dalších odborných akcí
zaměřených na otázky školství, trhu práce, inovací. Proběhlo více než padesát regionálních
setkání škol, firem a veřejné správy v jednotlivých krajích, byly podpořeny více než čtyři
desítky exkurzí žáků základních a středních škol i návštěvy vysokoškoláků na odborných
veletrzích a proběhlo více než šedesát dnů otevřených dveří ve firmách a školách.
Silnou cílovou skupinu aktivit Roku průmyslu představovali rodiče, kteří rozhodují o tom, na
jakou střední školu pošlou své děti a kteří odborné školy často stále považují až za
druhořadou volbu. Jako pomůcka pro ně má sloužit nová interaktivní elektronická publikace
nazvaná Almanach technického vzdělávání, která prezentuje nabídku bezmála 500 středních
škol poskytujících vzdělání v technických oborech včetně 70 příkladů dobré praxe v oblasti
spolupráce škol a firem. Almanach je dostupný na webu RokPrumyslu.eu.
Rok průmyslu však nespočíval pouze v informační podpoře a propagaci technického
vzdělávání. V jeho rámci byly také zintenzivněny kroky k prosazení důležitých systémových
změn. Nejdůležitější z nich je podpis Národní dohody v oblasti rozvoje lidských zdrojů, osmi
sektorových dohod pro vybraná odvětví a třinácti regionálních sektorových dohod, které by
měly otevřít cestu k lepší spolupráci firem, škol, státní a regionální správy a podpořit další
využívání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání.
Ministerstvo školství připravilo v závěru roku dokument nazvaný Doporučení k zabezpečení
jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední
školy nebo studentem vyšší odborné školy, který obsahuje vzory dohod o poskytnutí
motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání
smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem. Od roku 2016 se bude
moci SP ČR vyjadřovat také ke změnám kapacit a oborů škol.

