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CZ-NACE počet firem % z dotazovaných firem 

výroba a provoz 79 55,63% 

služby    28 19,72% 

doprava 9 6,34% 

věda a výzkum 4 2,82% 

stavebnictví 12 8,45% 

strojírenství 1 0,70% 

zdravotnictví 4 2,82% 

informační technologie 
1 0,70% 

zemědělství a lesnictví 
1 0,70% 

obchodní a cestovní ruch 
3 2,11% 

celkem 142 100,00% 
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Za 10 měsíců trvání projektu zatím zmapováno 142 firem z nejrůznějších oborů.  

Celkem bude do konce projektu zmapováno 400 firem. 

Výběr firem pro dotazníkové šetření 
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CZ-NACE dotazovaných firem 

výroba a provoz

služby

doprava

věda a výzkum

stavebnictví

strojírenství

zdravotnictví

informační technologie
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obchodní a cestovní ruch
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Rozdělení firem dle počtu zaměstnanců 

počet zaměstnanců dotazovaných firem % z dotazovaných firem 

1 – 5 9 6,34 

6 – 9 3 2,11 

10 – 19 11 7,75 

20 – 24 2 1,41 

25 – 49 18 12,68 

50 – 99 23 16,20 

100 – 199 23 16,19 

200 – 249 9 6,33 

250 – 499 20 14,08 

500 – 999 19 13,38 

1000 a více 5 3,52 

celkem 142 100,00 
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CZ-NACE dotazovaných firem 

výroba a provoz

služby

doprava

věda a výzkum

stavebnictví

strojírenství

zdravotnictví

informační technologie

zemědělství a lesnictví

obchodní a cestovní ruch
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Zájem o nové zaměstnance 

bude firma hledat nové 

zaměstnance? 
počet firem % z dotazovaných firem 

ano 118 83,10 

ne 20 14,08 

neuvedeno 4 2,82 

celkem 142 100,00 
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Budou firmy hledat nové zaměstnance? 

ano ne neuvedeno
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Současná realizace spolupráce se SŠ 

realizuje firma spolupráci ? počet firem % z dotazovaných firem 

ano 76 53,52 

ne 

66 46,48 

celkem 142 100,00 
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76 

66 

Realizují firmy spolupráci se SŠ? 

ano ne
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Formy spolupráce 

forma spolupráce se SŠ počet firem 

exkurze 36 

praxe 58 

dny otevřených dveří 

10 

spolupráce s kariérními poradci ve školách 

4 

účast na tvorbě ŠVP a akčních plánů vzdělávání 

2 

odborník z praxe ve výuce na SŠ 

4 

ostatní 30 
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Forma spolupráce se SŠ 
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Zájem o spolupráci firma x škola 

12 

zájem o spolupráci počet firem % z dotazovaných firem 

ano 108 76,06 

ne 23 16,20 

neuvedeno 11 7,75 

celkem 142 100,00 
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14 

o jakou formu spolupráce se SŠ mají firmy zájem počet firem 

exkurze 
30 

praxe 
52 

dny otevřených dveří 
9 

spolupráce s kariérními poradci ve školách 

10 

zřízení pozice Instruktora ve firmě 
2 

koordinátor spolupráce 
2 

uzavření smlouvy o spolupráci se SŠ v oblasti praxí 

2 

účast na tvorbě ŠVP a akčních plánů vzdělávání 
10 

odborník z praxe ve výuce na SŠ 
8 

ostatní 
10 

Zájem o spolupráci firma x škola 
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důvody pro nespolupráci se SŠ počet firem 

administrativní zátěž 

4 

nezájem škol 
4 

firma necítí potřebu 

24 

nedostatek času 
11 

nezájem studentů 
4 

ostatní 
25 

Důvody pro nespolupráci škola x firma 
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