Hospodářské noviny 11. 12. 2012

Stipendia a stáže v cizině mají zvýšit přitažlivost
učebních oborů
Firma CZ Loko má své dílny na výrobu lokomotiv rozesety po celém Česku. Všude ale naráží
na stejný problém: v každém kraji jí chybí desítky techniků, kteří by za pásem vystřídali
dosluhující ročníky.
"Marně sháníme mladé elektromechaniky, svářeče nebo šikovné zámečníky. Je to problém,
se kterým se potýkáme už léta, a bojím se, že kvůli stále horšímu demografickému vývoji za
dva roky už vůbec nebude z čeho brát," upozorňuje Tomáš Brancuzský, ředitel oddělení
lidských zdrojů v CZ Loko.
Problém s nedostatkem mladých lidí, kterým by se chtělo místo do manažerského křesla do
montérek nebo kuchařských čepic, řeší Česko posledních deset let, avšak prozatím stále bez
výsledku. Vláda teď přichází s uceleným plánem, jak zájem o řemeslné obory zvýšit. Materiál,
který HN získaly, obsahuje téměř dvacítku nových opatření, která by měla do lavic středních
odborných škol a učilišť přitáhnout novou krev. Většinu opatření by ministerstvo školství ve
spolupráci s kraji a dalšími resorty mělo promítnout do reality v příštích dvou až čtyřech
letech.
Ministerstvo se prozatím k materiálu, který je jedním z 80 vládních opatření, jimiž vláda
plánuje znovu nastartovat českou ekonomiku, nechce vyjadřovat. Podle mluvčího Marka
Zemana jde zatím jen o pracovní verze. Většina návrhů však reaguje na dlouhodobou kritiku
OECD, která například upozorňuje na to, že Česko musí lépe skloubit zaměření svých
technických škol s potřebami trhu práce a směřovat děti do technických oborů už na školách.
Už od školek
Nejvíce chybějí právě technici, konstruktéři, strojaři, mistři výroby a průmysloví inženýři.
Kromě strojírenských řemesel jsou to také elektrikáři, tesaři, truhláři a zedníci nebo kuchaři.
Už nyní je jisté, že jednou z cest je získat pro řemesla už malé děti ve školkách. Návrh
doporučuje jednotlivým krajům a obcím, aby učitelé ve školkách vysvětlovali dětem, jaká
existují jednotlivá povolání a co je jejich náplní.
Zatím nejdál došla v tomto směru brněnská školka Pramínek, která bez ohledu na vládní
plány s technickým vzděláváním předškoláků už začala. Děti se tu od rána učí stavitelství,
vědí, co to je vepřovice, jak stavět mosty a chápou základní fyzikální zákony, se kterými
musí při jejich stavbě počítat. A s technickou výukou pokračují i v první třídě zdejší základní
školy, kde se vrhají na stavbu domů.
Dalším z vládních návrhů je, aby se stipendia žáků udělovala nejen žákům s výborným
prospěchem, ale i těm, kteří se rozhodnou studovat obor, po kterém je v daném regionu
velká poptávka a nedaří se ji uspokojit. Ředitel školy by mohl rozhodnout, zda stipendijní
program pro nedostatková řemesla vyhlásí.
Lákat nové učně na peníze ovšem není nový nápad. Už teď to dělají některé kraje. Například
ve středních Čechách dostávají elektrikáři, opraváři zemědělských strojů a další typy
řemeslníků hned dvojí podporu: měsíční stipendium až pět set korun a k tomu za
vyznamenání v každém pololetí až tři tisíce.

A platit za studium konkrétních oborů už se rozhodly i některé technické vysoké školy, které
se rovněž potýkají s tím, že se na jejich obory hlásí málo uchazečů.
Například Vysoké učení technické v Brně (VUT) letos poprvé začalo vyplácet mimořádná
roční stipendia přijatým absolventům středních škol za dobré známky ze státní maturity.
"Odměňujeme takhle prvních pět set studentů s nejlepšími výsledky u maturit. Děláme to
proto, aby se k nám hlásili kvalitní uchazeči. Aby byli motivovaní," říká Karel Rais, rektor VUT,
které každý rok přijímá tři až čtyři tisíce studentů.
I učitelé povinně do praxe
Další z návrhů zase chce přimět odborné školy, aby víc spolupracovaly se firmami, které mají
lepší vybavení i know-how a vědí, co je v daném oboru za novinky. Navíc, pokud učni už
během studií chodí do firmy na praxi, je velmi pravděpodobné, že si je pak firma vezme do
zaměstnání.
Vládní návrh počítá i s tím, že stáže učitelů odborných předmětů a na pracovištích firem by
měly být povinné a že by naopak přímo odborníci z firem chodili do škol učit. Také ředitelé by
měli být hodnoceni podle toho, jak moc jejich školy s firmami z praxe spolupracují.
Tímto návrhem ovšem vláda jen posvěcuje stav, který už roky u mnoha firem funguje.
"O takovou spolupráci už se dlouho snažíme, protože nedostatek mladých techniků skutečně
cítíme jako velký problém. Takže spolupracujeme se studenty i pedagogy, kteří k nám chodí
na stáže. Přesto je ale jasné, že mladých lidí je čím dál méně a mladých techniků bude také
stále méně," říká Brancuzský.
Například Siemens už nyní u každého ze svých osmi závodů v Česku spolupracuje s místní
střední školou nebo učilištěm. "Nabízíme inspiraci z Německa, kde je výuka technických žáků
a učňů pevně rozložena mezi školy a firmy. Určitý počet dnů stráví žáci ve škole a zbytek ve
firmě na praxi," říká mluvčí Siemensu Pavel Kaidl.
S přispěním Veroniky Bečanové a Michaely Mužíkové

10 opatření, která mají proměnit Česko v technickou velmoc
1. Jak vypadá řemeslo, poznají děti už ve školce
Loni byly technické školky v tuzemsku natolik revolučním nápadem, že si jejich autoři
odnesli cenu Česká inovace, v budoucnu mají být všude. Když se totiž děti baví tím, že
třeba pod vedením akademiků z Vysokého učení technického vymýšlí konstrukci mostu,
seznámí se velmi rychle s typy povolání, která dnes v Česku chybí. "A navíc je to i zajímá, a
to nejen kluky, ale i holky," říká Magdalena Mezníková, učitelka brněnské školky
Pramínek, kde si děti hrají už druhý rok třeba s cihlami či modelem střešních krovů.
2. Školáky podpoří kariérní centra
Kdo si nebude vědět rady s volbou toho, co studovat nebo kde pracovat, bude mít s kým
promluvit. Ve školách se nově objeví poradci. "Dnes tam máme psychology, ale ne odborníky
na kariéru a rodiče mají občas chybné představy," říká Marian Piecha z odboru inovací na
ministerstvu průmyslu a obchodu.

3. Technické školy začnou lákat na peníze
Stipendia se už nebudou vázat jen na prospěch, ale dosáhnout na ně by mohli všichni, kteří
se budou připravovat na nedostatková povolání - tedy třeba v oboru strojírenství,
elektrotechniky nebo informatiky. A to nejen ve vybraných krajích, které už s takovou
podporou začaly, ale všude v celém Česku. Ministerstvo školství chce takzvaný stipendijní řád
zanést přímo do školského zákona. V praxi by to tedy vypadalo tak, že lákat na peníze by
mohl začít každý ředitel ohrožené a potřebné školy. Detaily financování se však ještě řeší.
4. Na Erasmus i z učiliště
Žáci z učebních oborů se začnou daleko více než dnes propojovat s praxí ve firmách, a to
nejen v těch tuzemských, ale i v zahraničních. Plán totiž počítá s tím, že se na výjezdy použijí
peníze z Evropského sociálního fondu. Podobné stáže se už totiž někde osvědčily. Pro příklad:
plzeňské elektrotechnické učiliště spolupracuje s firmou v Německu, hotelové učiliště
v Horkách nad Jizerou má zase partnery třeba v Rakousku nebo v Itálii či na Kypru. Tyto
příklady jsou ale stále spíše výjimkou. Zástupci pětatřiceti předních podniků kvůli tomu letos
psali i premiéru Petrovi Nečasovi. "Českému vzdělávání chybí orientace na praxi," stálo
v dopise, který podepsali například šéfové tuzemské pobočky Bosche, Siemensu nebo
Kauflandu.
5. Učňovský diplom získá větší váhu
Žáci se už nebudou muset rozdělovat na učně a studenty. Do budoucna má být snazší
navázat na učňovský obor třeba studium na průmyslové škole. Nový plán totiž počítá s tím,
že předměty, které se překrývají, se budou žákům uznávat. "Zajištění jak maturitního
vysvědčení, tak výučního oboru bezpochyby povede ke zvýšení atraktivity oborů i k lepšímu
uplatnění absolventů na trhu práce," stojí v materiálu.
6. Ředitelé škol budou za spolupráci s firmami sbírat body
Mezinárodní stáže pro studenty i učně, praktické workshopy pro učitele a čas od času
nasměrování oboru podle toho, co zrovna firmy v dané lokalitě potřebují. Ředitelé škol se
budou muset koncentrovat na nové úkoly. To, jak dokážou zajistit propojení s praxí, se totiž
začne nově promítat do jejich vlastního hodnocení, které pravidelně dělá kraj. "Zohledňovat
se bude provázanost oborů se zaměstnavateli i soulad s konkrétními zaměstnavateli
v regionu," uvádí návrh ministerstva.
7. Srovnání toho, jak se kde učí aneb Žebříčky technických škol a učilišť
Učiliště i technické střední školy až dosud podrobnému hodnocení kvality unikaly, teď je však
v plánu nastavit takový systém, který umožní srovnat odborné obory napříč celým Českem.
A přesně to v minulosti doporučili i experti OECD: "Pracovníkům ve školství je potřeba dát
zpětnou vazbu jejich práce a také nastartovat větší soutěživost v celém systému," stojí
v jejich doporučení z letošního ledna. Ministr školství Petr Fiala už kvůli tomu zvažuje zavést
pro učitele i kariérní řád.
8. Méně škol, ale s lepším programem
Kraje čeká důkladnější plánování toho, co kde vyučovat a kolik na to vyčlenit tříd. Obory totiž
stále nekopírují nejen demografický vývoj počtu žáků, ale ani potřeby trhu práce. Konkrétně:
z analýzy, kterou si kvůli tomu letos nechal vypracovat Svaz průmyslu a dopravy, vyplývá, že
v oblasti dopravy, spojů a také třeba strojírenství firmám chybějí tisíce lidí. Naproti tomu
maturantů v oboru podnikání nebo gastronomie vychází zase ze škol až příliš. Některé

vzdělávací programy tak zřejmě postupně zaniknou, jiné se zmenší či se sestěhují ve společná
technická centra, čímž dosáhnou například na lepší vybavení.
9. Evropské dotace pro učitele technických škol
Více praktických workshopů nečeká jen učně a studenty technických škol, ale i jejich učitele.
Ti by měli přímo ve firmách aktualizovat obsah svých kurzů a také zjišťovat, co se bude po
absolventech přesně chtít v praxi, aby neučili tak říkajíc do zdi. "Spolupráce škol a firem je
trend poslední doby - trvá maximálně rok a půl a určitě je ho třeba prohlubovat," potvrzuje
Dagmar Divišová z Hospodářské komory, která už podobné projekty rozjíždí na lokální
úrovni. Nyní podporuje třeba exkurze pro tři stovky učitelů technických a přírodovědných
oborů na Chebsku.
10. Peníze z firem přímo do škol
Ohrožené obory začnou podporovat příbuzné podniky. Ministerstvo průmyslu už dokonce s
ministerstvem financí domlouvá detaily toho, jak firmy motivovat. "Počítáme s daňovými
odpočty," potvrzuje Marian Piecha z odboru inovačního podnikání ministerstva průmyslu a
obchodu. S takovým modelem podpory ohrožených oborů typu elektrotechnika, informatika
nebo strojírenství souhlasí i Hospodářská komora. "Když si budou moci firmy podporu školy
odečíst z nákladů, může zbýt na řadu věcí, jako je třeba příspěvek na výbavu školy, a žáci se
pak díky tomu budou učit na strojích, které využijí i v praxi," popisuje Dagmar Divišová, která
má v komoře na starosti rozvoj vzdělávání.
35 985 ŽÁKŮ
se učilo na učilištích ve školním roce 2010/2011.
35 TISÍC KČ
stojí ročně výuka jednoho žáka na učebním oboru, což je o čtvrtinu víc než u gymnazisty.
19 PROCENT
Taková byla průměrná míra nezaměstnanosti absolventů s výučním listem mezi lety 2001 až
2010.

