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Zápis z 8. setkání Minitýmu: 

„Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a ICT 

kompetence a Rozvoj škol jako center celoživotního učení“, 

které se uskutečnilo dne 18. 10. 2018 od 10:00 v rámci 

Kulatého stolu - Duální systém vzdělávání – budoucnost školství v Ústeckém kraji? 

 

Účastníci: dle prezenční listiny 

 

Náplň: 

1. Úvodní slovo a zahájení setkání 

Ing. Marcela Prošková, výkonný manažer Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a Mgr. Bc. Petr Šmíd, 

náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport, zahájili setkání uvítáním účastníků, poděkovali za účasti a 

nastínili program jednání. Poté předali slovo prezentujícím účastníkům jednání. 

 

2. Duální systém vzdělávání 

Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, uvedl svou 

prezentaci na téma Propojování firem a škol prostřednictvím kariérového a profesního poradenství. 

Na tuto prezentaci navázal Ing. Petr Czekaj, expert Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který se 

věnoval problematice Odborná příprava v prostředí firem - pilotní ověření prvků duálního vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji. 

Obě tyto prezentace měly objasnit podstatu duálního vzdělávání, kterou je úzká spolupráce 

zaměstnavatelů a škol při vzdělávání žáků, jejichž odborná příprava probíhá z velké části v prostředí 

firem. Jednáním, chtěli přednášející ukázat fungování duálního vzdělávání v jiných krajích ČR a také 

dále ukázat první pokusy o zavedení prvků duálního systému v Moravskoslezském kraji a Ústeckém 

kraji. 

 

3. Prezentace školy 

Poté následovala prezentace PhDr. Mgr. Vítězslava Štefla, Ph.D., ředitele Střední průmyslové 

školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem. PhDr. Štefl představil 

studijní obory na jeho škole a úspěšnost absolventů na trhu práce. V poslední části se věnoval 

spolupráci jejich školy a firem. 
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4. Diskuse 

Následně Ing. Prošková zahájila řízenou diskuzi. Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel Střední odborné 

školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov a Mgr. 

Bc. Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem se zabývali v diskusi otázkou 

„Jak vylepšit dosavadní systém?“. Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy, nastínila, že problematika týkající se duální dohody, musí být zakotvena již 

v legislativě, školském zákoně, s nastavením rovných podmínek pro všechny. Ing. Jiří Mladý, ředitel 

Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, se zmínil, že poptávka po 

studentech z jejich školy stále stoupá a kvalifikaci studentů na škole zvyšují povinnou 2-3 měsíční 

praxí přímo v podniku, proto se snaží o zvyšování zapojení firem do spolupráce. Ing. František 

Jochman, LL.M., místopředseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, přiznal, že firmy 

často tvrdí fakt, že stojí o větší spolupráci se školami, ale často neví jak tuto spolupráci navázat nebo 

nemají čas. Mgr. Ladislav Turbák, ředitel SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola 

Humanitas, Litvínov, podotknul, že je potřeba vyvinout větší tlak na ministerstvo MŠMT, aby 

výchovný a kariérový poradce na školách nebyli zastupovány jednou osobou, ale byly tyto funkce 

zastoupeny samostatnými zaměstnanci, neboť karierový poradci můžou pomoci zlepšit situaci 

ohledně zastoupení studentů na školách. 

 

5. Závěr 

Ing. Prošková poděkovala všem přítomným za účast a ukončila setkání v 12:30.  

 

Zapsala: Ing. Adéla Kurešová 

 

Příloha:  

1. Prezenční listina 

 


