Jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání ze dne 1.10. 2013

Přítomni:

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA (OŠMT OK), Ing. Lubomír Hartmann (M.K.R. Plus, s.r.o.),
Mgr. Eva Hrachovcová (ZŠ Jungmannova, Litovel), Marek Hubka (OSPAP, a.s.),
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. (PdF UPOL), Petr Novák, MBA (Koyo Bearings Česká
republika, s.r.o), Bc. Štěpán Krajča (OK4Inovace), Kamil Krč, MBA (OK4Inovace),
Bc. Monika Krylová (Městský úřad Litovel), PhDr. Ladislav Pochyla (Střední odborná škola
obchodu a služeb), Ing. Jiří Rudolf (OK4Inovace), prof. RNDr. Juraj Ševčík, PhD. (PřF
UPOL)
Zápis:

Ing. Rudolf přivítal přítomné, poděkoval jim za účast a zahájil samotné jednání.
Na úvod vystoupila se svou prezentací paní proděkanka Marešová, která informovala
přítomné o tom, že byl 6.9. 2013 podán projekt v rámci OP VK, prioritní osy 1 ‒ Počáteční
vzdělávání, oblasti podpory 1.1 ‒ Zvyšování kvality ve vzdělávání, který nese název „Rozvoj
podnikatelských dovedností žáků“, jakožto společný projekt Univerzity Palackého,
OK4Inovace a společnosti Úsovsko, a.s., která je partnerem projektu. Dále uvedla, že klíčové
aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci podnikatelského kroužku pro žáky, tvorbu
a ověření diagnostických testů pro oblast podnikatelských kompetencí a na vytvoření
informačního webového portálu pro oblast podnikání a vzdělávání v oblasti podnikání
v Olomouckém kraji. V této chvíli projekt splnil podmínky zadání výzvy a postoupil do
dalšího kola hodnocení.
Poté bylo předáno slovo panu řediteli Krčovi, který se zaměřil na strategii pro inovace ve
vzdělávání. Zopakoval dva hlavní sledované cíle, jimiž jsou potřební absolventi a výchova
k podnikání. Zmínil problémy, které je potřeba řešit. Jedná se o tyto následující:
• oborový a profesní nesoulad mezi zaměřením absolventů a potřebami zaměstnavatelů,
• odliv kvalifikovaných absolventů z regionu,
• nedostatečná motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů,
• nedostatečná kvalita a provázanost s praxí ve výuce,
• malá podnikavost absolventů,
• oborová a profesní odlišnost v nabídce škol a poptávce firem.
Na závěr představil oblasti nástrojů, pomocí kterých lze cílů dosáhnout. Patří mezi ně tyto:
• mapování, analýza a priorizace,
• testování a individuální přístup k rozvoji studentů,
• propagace a motivace,
• výchovné a vzdělávací nástroje,
• vyhodnocení a další rozvoj.
Následně se diskutovala plánovaná tvorba webového portálu, na kterém by se shromažďovaly
informace týkající se plánovaného testování žáků. Vedoucí OŠMT OK, Mgr. Gajdůšek
upozornil na skutečnost, že před tvorbou samotného webového portálu je nezbytně nutné
nejprve provést analýzu, zda neexistují jiné portály, aby nedošlo k případné duplicitě. Pokud
by nastala situace, že by byly získány finanční prostředky z OP VK a nebyla provedena
předchozí příslušná analýza, tak by tvorba nového portálu nemusela být proplacena. Vznik
duplicitního portálu je totiž považován za porušení rozpočtové kázně. Dále bylo poukázáno na
objektivitu měření projektu ‒ stanovení metriky je jedním ze základních prvků úspěšného
projektu.
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Mgr. Gajdůšek dále uvedl, že by uvítal, kdyby v rámci tvorby přijímacích testů na střední
školy mohl Olomoucký kraj spolupracovat s PdF UPOL.
Ing. Rudolf představil aspekty, na které se nesmí zapomenout při práci s daty ukládanými na
webový portál. Uvažovaná hlediska je nutné náležitě promyslet a zmapovat. Jedná se
především o legislativní stanoviska jako je ochrana osobních údajů, potřeba souhlasu
zákonných zástupců (rodičů) jednotlivých žáků apod.
OK4Inovace je taktéž zastáncem spolupráce s UPOL ve výše uvedených aktivitách. UPOL by
se tak stala významným partnerem.
Pan ředitel Krč sdělil, že Jihomoravský kraj je známý jako „region inovací“. V souvislosti
s tím uvedl, že dosažení cíle by mělo vycházet z potenciálu Olomouckého regionu. Pokud
bude toto dodrženo, tak by se Olomoucký region mohl stát lídrem inovací ve vzdělávání.
Olomoucký kraj získal z OP VK finanční prostředky na vybavení škol technického zaměření.
Na tento projekt navazuje výzva obdobného typu zaměřená na vysoké školy, která nebyla na
úterním jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání rovněž opomenuta a byla patřičně
diskutována.
Doc. Marešová informovala, že se společně s OK4Inovace účastnila jednání s panem
Petrem Bouchalem – koordinátorem soutěže EBEC Brno (pozn.: jedná se o soutěž
čtyřčlenných týmů studentů VUT v Brně zaměřenou na jejich technické myšlení a kreativitu),
na kterém byl projednáván plán realizace obdobné regionální soutěže, která by proběhla
v rámci Olomouckého kraje, ovšem s tím rozdílem, že by se soutěž v Olomouckém kraji
zaměřovala na základní školy. Primárně je plánováno oslovit prostřednictvím emailu
podnikatele v Olomouckém kraji, aby poskytli podněty pro zadání této soutěže.
Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání nebyl prozatím stanoven.
Na závěr poděkoval Ing. Rudolf všem přítomným za diskuzi.

Zapsáno dne 3.10. 2013 v Olomouci

2

