Zápis ze setkání tematické skupiny
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Datum

:

13. 2. 2018

Čas

:

13:00 – 15:30

Místo jednání :

KrÚ JMK, Brno, Cejl 73, místnost 121

Účastníci

:

RNDr. Hana Slobodníková, Ing. Radek Šebek Ph.D., Ing. Mgr. Pavel Vlach, Mgr.
Lucie Pláňková (zástup Mgr. Libor Hanzal), Ing. Lubomír Štefka, Ing. Jarmila
Šustrová, Mgr. Alena Kobidová, Ing. Jaroslav Glier, Ing. Andrzej Bartoś, Ing. Ivan
Halavín, Ing. Milan Chylík, Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ing. Vilém Koutník, CSc.,
Ing. Leona Sedláčková, Mgr. Jana Dvořáčková, Mgr. Lenka Řeháková, Ing.
Kristýna Dvořáčková, Msc.

Omluveni

:

akad. mal. Pavel Luffer

Hosté

:

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚPV (Filozofická fakulta MU), Mgr. Helena
Michalicová (ORR), Ing. Tomáš Mejzlík (JIC)

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Prezentace záměru mobilní FabLab – Ing. Tomáš Mejzlík, JIC, FabLab Brno Manager
Smart Akcelerátor – Mgr. Helena Michalicová, ORR KrÚ JMK
Výstupy šetření profesní orientace žáků firmy Trexima – RNDr. Hana Slobodníková
Informace o připravovaném výzkumu zaměřeném na kariérové rozhodování žáků odborných
škol – doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., ÚPV MU
5) Diskuze
6) Organizační záležitosti

1) FabLab Brno
Tomáš Mejzlík (JIC) představil projekt FabLab. Jde o prostor (cca 200 m²) vybavený moderními
technologiemi – 3D tisk, laserová řezačka, CNC elektrodílna. Přístupné veřejnosti, otevřeno
v dubnu 2017 pro všechny starší 15 let, servisní středisko pro uživatele.
Byly představeny různé produkty jako např. elektrohousle, 3D fotbálek.
Na základě inspirace ze zahraničí se připravuje - FabLab Mobile – mobilní dílna.
Mobilní FabLab-principy:
•Hands-on vzdělávání žáků, studentů a učitelů mimo „zdi“ školy
•Pomoc při rozhodování o budoucí kariéře
•Rozšířit obzor široké veřejnosti, jaké přínosy pro ně digitální výroba může mít
•Inspirace pro učitele a školy

•Úspora nákladů – sdílení technologie
•Zkušený a zapálený personál
Program –předběžně:
Třídenní turnusy pro školy
•První den primárně ukázkový, inspirace, motivace pro studenty – klidně stovky lidí denně –
vhodné pro všechny
•Auto přistaví ke škole/na festivalu/na veřejném prostranství, návštěvníci mohou nahlédnout dovnitř,
podívat se, jak pracují jednotlivé stroje a jak snadné je něco vyrobit
•V regionu mimo Brno otevřeno i k večeru, aby mohli přijít i pracující (v Brně mohou přijít do FabLabu
na JICu)

•Druhý a třetí den: primárně vzdělávací – školení pro menší počet lidí – cílem je, aby si člověk
odnesl reálný produkt, který si sám navrhl a vyrobil pomocí jinak těžko dostupné technologie
•3D design, 3D tisk
•2D design, řezací plotter a laserová řezačka
•Možnost přidat i víc kurzů, ale sníží se tím počet obsloužených studentů
Samostatně tvůrčí - jen zájemci
•Realizace, konzultace a individuální pomoc s projekty – v Brně přistaví vozidlo např. k VIDĚ,
na Svoboďák… na týden a zájemci si budou moci rezervovat sloty a pracovat pod dozorem na
svých projektech
Mobile FabLab partnerství
Přínos pro partnera
•Spolupodílení se na programu Mobilního FabLabu
•Marketing a podpora brandu/náboru – roční dosah okolo 10 000 lidí, celoroční kampaň
•Spojení s něčím jedinečným, inovativním s něčím, co je poměrně rarita i na celosvětové
poměry.
•Možnost zapůjčit si kamion na několik dní v roce pro účely partnera
Přínos pro FabLab
•Spolupodílení se na provozních nákladech
•Pomoc dostat mezi lidi nejlepší technologie z JMK
Projekt je připravený, nyní ve fázi schvalování, spuštěn by měl být ke konci roku 2018, snaha o
zapojení dalších firem, podpora zájmu mladých o technické vzdělávání.
Další setkání tematické skupiny bude 3. dubna na JIC – součástí programu bude prohlídka
FabLab.
2) Smart Akcelerátor
Helena Michalicová (ORR) prezentovala projekt Smart Akcelerátor, který je realizován od
dubna 2016 do září 2019 – podrobněji viz příloha č. 1.
3) Výstupy šetření firmy Trexima – Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol
v Jihomoravském kraji – školní rok 2017/2018
Hana Slobodníková seznámila přítomné s výstupy výzkumu firmy Trexima, který se zaměřil na
profesní orientaci žáků středních škol v JMK.
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Počet respondentů a struktura respondentů
- odpovědělo 6 200 žáků ze 105 škol
- při kontrole dat 193 odpovědí vyřazeno
- celkem bylo vyhodnoceno 6 007 odpovědí respondentů ze 100 škol (jde o cca 60 %
žáků posledních ročníků SŠ)
- z toho:
- 3 157 muži
- 2 850 ženy
Skupina oborů

Počet respondentů

Podíl v %

Podíl z celkového počtu žáků

M

2 417

40,2 %

63 %

K

1 458

24,3 %

56 %

H

1 426

23,7 %

57 %

L/0

437

7,3 %

73 %

L/5

184

3,1 %

44 %

E

85

1,4 %

46 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souhrn hlavních zjištění
Nejvíce preferována jsou povolání z oblasti techniky, průmyslu a stavebnictví.
Nejvíce preferována jsou povolání na kvalifikační úrovni VŠ Mgr.
Téměř 2/3 žáků předpokládají, že v jimi uvedených povoláních nebudou mít problém s
nalezením pracovního uplatnění.
Volba povolání a dalšího studia je v převážné míře jen minimálně ovlivněna povoláním rodičů.
Více než 2/3 žáků odůvodňují svou preferenci povolání dlouhodobým zájmem o jimi uvedené
obory.
Výše očekávaného výdělku v zásadě kopíruje kvalifikační úroveň typu studovaného oboru.
Muži očekávají v průměru významně vyšší výdělek než ženy.
Více než ¾ respondentů chtějí dále studovat, pouze necelá čtvrtina plánuje okamžité pracovní
uplatnění.
Nadpoloviční většina zájemců o další studium preferuje studium v kraji nebo v blízkosti bydliště
v dostupnosti pro každodenní dojíždění.
Více než čtvrtina respondentů zvažuje soukromé podnikání.
Polovina žáků preferuje místo výkonu práce v dostupnosti bydliště pro každodenní dojíždění,
nejčastěji žáci učebních oborů.
V případě možnosti volby by si studium zcela jiného oboru zvolila třetina respondentů. Šestina
žáků by si nyní vybrala studium stejného oboru na jiné škole.
Žáci jsou ve vztahu ke studované škole nejvíce nespokojeni s přístupem nebo výukovými
metodami učitelů a dále s obsahem a formou výuky.
Průměrný index profesní vyhraněnosti, vyjadřující především soulad studovaného oboru a
zvolených povolání, dosáhl hodnoty 70,3.
Nejvyšší průměrné hodnoty IPV dosáhli žáci gymnázií a respondenti studující obory typu H.
Podprůměrnou úroveň vykazují žáci oborů typu E a typu L.
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Příloha č. 2 – závěrečná zpráva z výzkumu včetně odkazu na interaktivní prezentaci
Příloha č. 3 – návod k interaktivní prezentaci
4) Informace o připravovaném výzkumu zaměřeném na kariérové rozhodování žáků odborných
škol – doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., ÚPV MU
Petr Hlaďo informoval o projektu, který připravuje Ústav pedagogických věd na FF společně
s Katedrou psychologie FSS MU. Projekt je zaměřen na zjištění, jakým způsobem jsou žáci
schopni dosáhnout svých cílů (jak jsou schopni se vypořádat s úkoly, které je v budoucnu čekají
při adaptaci na povolání).
Od 1. ledna 2018 do roku 2020 běží projekt, který se zaměřuje na žáky absolventských ročníků
odborných oborů vzdělání. První sběr dat je plánován na březen 2018. Budou osloveny školy
v Jihomoravském kraji a v Moravskoslezském kraji.
Do 28. února je nutné potvrdit, zda se škola bude dotazníkového šetření účastnit a jakou
formou vyplnění dotazníků preferuje (papírovou nebo elektronickou) – podrobněji viz příloha
č. 4 – prezentace o připravovaném projektu ke kariérové adaptabilitě
5) Diskuze
- H. Slobodníková informovala o dotazníkovém šetření NUV, které by mělo probíhat koncem
roku 2018. Členům budou zaslány výstupy z prvního šetření pro oblast spolupráce škol
a zaměstnavatelů– viz příloha č. 5. Návrhy na změny v dotazníku mohou členové zaslat emailem H. Slobodníkové do 2.3.2018.
- Připravuje se další výzva na šablony pro SŠ – členové TS mohou zaslat návrhy na změny (rovněž
e-mailem H. Slobodníkové do 2.3.2018). Při zpracování návrhů na změny případně na nové
šablony je dobré vyjít z námětů, které jsou uvedeny v 1. Krajském akčním plánu na str. 155158 – odkaz najdete na:
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2 .
- Na dalších setkání tematické skupiny se bude řešit evaluace KAP.
- Diskutován byl přínos akce v Olympii – názory se lišily. Školy budou vyplňovat dotazník, kde se
k akci vyjádří.
6) Organizační záležitosti
Termíny dalších schůzek v 1. pololetí 2018:
3. dubna 2018 ve 13 hodin, místo konání JIC, Purkyňova 127, Brno.
15. května 2018 ve 13.00 hod. na SŠ polytechnické Brno, Jílová 36g.
V Brně, dne 13. února 2018

Příloha č. 1 – informace o projektu Smart Akcelerátor
Příloha č. 2 – závěrečná zpráva z výzkumu včetně odkazu na interaktivní prezentaci
Příloha č. 3 – návod k interaktivní prezentaci
Příloha č. 4 – prezentace o připravovaném projektu ke kariérové adaptabilitě
Příloha č. 5 – podklady z prvního dotazníkového šetření NUV
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