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Olomoucký kraj zavádí inovace do systému vzdělávání
Olomouc 3. prosince 2013
Počet nezaměstnaných absolventů škol byl v Olomouckém kraji v říjnu nejvyšší od roku
2004, bylo jich 3 175. Na úřadu práce přitom svou poptávku po pracovnících inzerují
v současnosti desítky firem, nabízené volné pozice však jen obtížně obsazují. Minulý
týden ve středu, 27. listopadu 2013, se proto v Olomouci uskutečnila konference
s názvem Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji, která představila projekty
k dlouhodobému řešení těchto problémů. Mezi přednášejícími mimo dalších vystoupili
představitelé Olomouckého kraje i škol různých stupňů a jako zástupci zaměstnavatelů
ředitelé firem M.K.R. PLUS a Koyo Bearings Česká republika.
Společnost od systému vzdělávání očekává, že kvalitně připraví pro život a praxi mladé lidi,
kteří se následně uplatní ve vystudovaném oboru a nestanou se nezaměstnanými.
Zaměstnavatelé zase potřebují absolventy, mezi nimiž nemají problém vybrat si nové
kvalifikované zaměstnance. Petr Novák, MBA z firmy Koyo Bearings však upozorňuje:
„Průmyslové firmy se již dlouhodobě hlasitě ozývají, že je na trhu práce nedostatek technicky
zaměřených absolventů a zároveň, že zásadně chybí propojení vzdělávacího systému s potřebami
českého průmyslu. Proto spousta předních podniků musí tento nedostatek kompenzovat svými
vlastními vzdělávacími a zaškolovacími programy a spolupracují s vybranými školami k alespoň
částečnému zlepšení situace. V posledních letech se o daném problému pouze mluvilo a chyběly
konkrétní činy jak negativní trend v oblasti technického vzdělání změnit.“
Olomoucký kraj proto ve spolupráci se sdružením OK4Inovace a Pedagogickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci uspořádal konferenci, jejímž cílem bylo představit
připravovaná systémová opatření a projekty, ale také inspirovat a zapojit další partnery
zejména z řad škol a firem. Konferenci navštívilo 60 účastníků, mezi něž patřili představitelé
Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc, ředitelé škol, jednatelé významných firem či
zástupci podnikatelských svazů a komor. Konferenci moderoval Ing. Jiří Rudolf,
místopředseda správní rady OK4Inovace, který též pohovořil o důležitosti aktivit v rozvoji a
inovacích vzdělávání, stejně jako o provázání teoretické výuky s praxí.
Olomoucký kraj se problémy trhu práce vážně zabývá, o čemž svědčí slova náměstka
hejtmana za školství, Ing. Zdeňka Švece: „Z důvodu nedostatku absolventů technických škol na
trhu práce vytvořil Olomoucký kraj ve spolupráci se sociálními partnery, hospodářskou komorou,
zaměstnavateli a pedagogy tzv. učňovská stipendia. Ta jsou určena pro žáky vybraných
učňovských oborů.“ Podle pana náměstka Švece Olomoucký kraj v současné době připravuje
také projekt na podporu žáků vybraných technických studijních oborů ukončených maturitní
zkouškou.
Vedoucí krajského odboru školství, Mgr. Miroslav Gajdůšek, informoval účastníky konference,
že Olomoucký kraj pomůže středním školám v regionu získat celkem 113 miliónů korun na
podporu technického a přírodovědného vzdělávání z dotačního programu OPVK, Oblasti
podpory 1.1, výzvy č. 44, a to na základě smlouvy, která byla podepsána s MŠMT. Kraj podpoří

celkem 33 středních škol, které z projektu získají peníze mj. na vybavení laboratoří,
odborných učeben, středisek praktického vyučování či školení obsluhy nakoupeného zařízení.
Angažovanost Olomouckého kraje v rozvoji vzdělávání souvisí i s přijatou Regionální inovační
strategií (RIS), kde oblast zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů pro průmysl představuje
jednu ze tří prioritních os, jak sdělil 2. náměstek hejtmana, Ing. Michal Symerský.
Proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání, docentka Hana Marešová
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, představila na konferenci hlavní
dosavadní výstupy pracovní skupiny OK4Inovace pro vzdělávání. „Naše strategie pro inovace
vzdělávání v Olomouckém kraji má dva základní cíle: 1. potřební absolventi a 2. výchova
k podnikání“, sdělila docentka Marešová. „Uvědomujeme si, že jejich naplnění není otázkou
několika měsíců nebo let. Kvalitně připravovat děti na budoucí život a praxi je však třeba
s časovým předstihem a na všech stupních škol, včetně školy mateřské.“ Univerzita ve spolupráci
s OK4Inovace připravila a v září podala žádost o financování plánovaných aktivit z projektu
OPVK 1.1: ROPODOV  Rozvoj podnikatelských dovedností žáků. Připravuje žádost o projekt
OPVK 1.3: ROZVOŠ  Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů v oblasti
polytechnického vzdělávání v kontextu předškolního kurikula.
Zmíněny byly také pilotní aktivity konané ve spolupráci s OK4Inovace, jako je zapojení
vybraných firem do soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Dále příprava soutěže
„Mysli s müsli“, jejímž cílem je ve spolupráci s firmou Úsovsko zapojit týmy žáků základních
škol Olomouckého kraje do komunikace s firmou a získání praktických vědomostí žáků
spojených s přípravou nového produktu  v tomto případě cereální tyčinky.
Další zajímavé projekty a přístupy zaměřené na rozvoj technických a podnikatelských
dovedností žáků představily Ing. Martina Zahnášová ze Střední průmyslové školy strojnické v
Olomouci a Mgr. Eva Hrachovcová ze Základní školy Litovel, Jungmannova 655.
Účastníky byly velmi vítány i přednášky zástupců obou firem, které již s různými školami
spolupracují, Ing. Lubomíra Hartmanna z M.K.R. PLUS a Petra Nováka z Koyo Bearings. Ti
představili své zkušenosti, ale i potřeby a požadavky na vzdělávací systém. Upozornili na
nesoulad mezi tím, co školy učí a co od nových zaměstnanců podniky potřebují. A apelovali na
důležitost dostatečné motivace a rozvoje klíčových kompetencí žáků i praxe ve firmách.
Video–záznam z konference bude možné shlédnout na internetové adrese www.ok4inovace.cz
v sekci Akce/Proběhlé akce. Zde jsou také ke stažení prezentace jednotlivých řečníků.
OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální
inovační strategie Olomouckého kraje a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve
firmách i výzkumných institucích. Sdružení je zapojeno také do dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje
olomouckého regionu, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu. Členy sdružení jsou Olomoucký
kraj, Statutární město Olomouc, Statutární město Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola
Olomouc, Vysoká škola logistiky, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Agrární komora Olomouckého
kraje, Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio.
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