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Informace o projektu

 Implementace Krajského akčního plánu (A)

 Zjištění aktuálních potřeb  a zkušeností firem se spoluprací se 

středními školami v Ústeckém kraji

 Ve spolupráci se 7 okresními hospodářskými komorami v regionu 

 Na základě řízených rozhovorů ve firmách doporučení konkrétních 

škol ke spolupráci 



Informace o projektu

 Strukturované výstupy  z provedených šetření předány na Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy KÚÚK - oslovení škol pro spolupráci  
se seznamem konkrétních firem, které mají zájem o spolupráci 

 Přímé uzavření Smluv o spolupráci mezi školou a firmou 
prostřednictvím  okresních hospodářských komor  - monitorovací 
indikátor 35 smluv

 Dále k dispozici :

 vzor Smlouvy o spolupráci v oblasti praxí 

 Šablony dokumentů 

 Informace o související legislativě 

 Provedeno celkem 546 šetření 



Informace o projektu

 Ve výběru šetření:  firmy od počtu zaměstnanců v  řádu jednotek až 

po  velké nadnárodní společnosti 

 Nejvíce však zastoupeny firmy  z kategorie MSP ( cca 25 – 100 

zaměstnanců) 

 V šetření zahrnuty zejména firmy  ze zpracovatelského průmyslu, ale 

zahrnuty i  další obory (služby, zdravotnictví, maloobchod, 

velkoobchod, doprava, stavebnictví)

 Šetření ve firmách i ve spolupráci s agenturou CzechInvest a ICUK 

 Velký převis poptávky ze strany firem po technických oborech 



Informace o projektu

 Největší zájem 

 Elektroobory

 Strojírenské obory

 Řemesla 

 Z provedených šetření vyplývá velký zájem firem o spolupráci , 

zejména  z níže uvedenými školami:



Informace o projektu

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a 

dopravní, Děčín, příspěvková organizace

 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 

příspěvková organizace

 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, 

příspěvková organizace

 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka 

Fajtla, Louny, příspěvková organizace

 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace



Informace o projektu

 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

 Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební 

a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková 

organizace



 Vytvoření databáze pro efektivní spolupráci  škol a firem v regionu

 Mapový podklad 

 Seznam škol včetně  oborů 

 V případě zájmu může být firma začleněna do databáze (dočasně, 

trvale) 

 Informace o podnikatelských subjektech, středních školách, 

 Databáze spolupráce na stránkách www.rskuk.cz od první poloviny roku 

2019, aktuálně  se v databázi verifikují data, zapracovány filtry 

umožňující vyhledat konkrétní obor spolupráce. 

http://www.rskuk.cz/


Databáze spolupráce škol a firem
na webu www.rskuk.cz



Databáze spolupráce škol a firem
na webu www.rskuk.cz



Databáze spolupráce škol a firem
na webu www.rskuk.cz



Cíle projektu

 Administrativní podpora spolupráce - dostupné na úložišti ÚK

 Legislativní rámec

 Vzorové dokumenty 

 Přehled možných forem spolupráce

 Praxe

 Brigády

 Dny otevřených dveří

 Spolupráce s kariérními poradci ve školách 

 Účast na přípravě ŠVP, účast firmy při závěrečných zkouškách… 



Harmonogram

 Projekt trval 19 měsíců

 Zmapování 546 firem ze všech okresů Ústeckého kraje



Závěr

 V případě zájmu  Vám rádi  poskytneme  další  informace 

 Ing. Jana Šubrtová

Krajský metodik spolupráce IKAP

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem 

jasubrtova@gmail.com

tel. +420604721950
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