
Spolupráce se školami



MEOPTA DNES

‹ Meopta-optika, s.r.o. 

Přerov, Česká republika

2 500 zaměstnanců

Rozloha 116 000 m2

‹ Meopta USA

Trinity, Florida



APLIKACE

Opto-elektro-mechanická řešení

Aplikace pro vesmír

Obranné & Vojenské 

aplikace

Produkty sportovní optiky

Digitální projekce DLP® 

Displeje pro letectví

Kontrola polovodičových 

desek

Rentgenový snímač



Klíčové pozice 

 Optika – OPTIK, SEŘIZOVAČ OPTIKY

 Mechanika – OBRÁBĚČ, OPERÁTOR, 

SEŘIZOVAČ CNC, PROGRAMÁTOR

 Montáž – MECHANIK, JUSTÉR

 Kvalita – KONTROLOR

 Technologie – TECHNOLOG 

MECHANIKY/OPTIKY/MONTÁŽE

 Konstrukce a vývoj – VÝROBNÍ/VÝVOJOVÝ 

KONSTRUKTÉR MECHANIKY/OPTIKY

 Nákup, obchod, administrativa – REFERENT



Střední školy podporované Meoptou

Střední průmyslová škola Přerov

Střední škola technická, Přerov

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc



Obory podporované Meopta stipendiem 

na středních školách

.

 Optik

 Jemný mechanik – optik

 Obráběč kovů

 Mechanik seřizovač

 Strojní mechanik – zámečník

 Elektrotechnika – mechatronika

 Strojírenství

 Elektrotechnika - počítačové řízení

 Elektrotechnika - technika počítačů 



Stipendium

pro střední školy
 Zajištění školních praxí

 Placené letní brigády

 Měsíční stipendium 

1.-2. ročník – až 3000 Kč

3.-4. ročník – až 4000 Kč

 Obědy zdarma během praxí

 Odměna 5 000 Kč při úspěšném ukončení studia

 Smlouva na dobu neurčitou při nástupu do společnosti

 3 letý závazek zaměstnání ve společnosti

 Možnost pokračování ve stipendijním programu na vysoké škole



Praxe v Meoptě

Možné i bez stipendijního programu

 Celoroční povinné praxe dle studijního

plánu:

- SPŠ Přerov, SPŠS Olomouc

obor Strojírenství, 3. ročník

- SŠT Přerov 

3 leté obory – 2-3. ročník 

4 leté obory – 3-4. ročník  

 Krátkodobé praxe – v období maturit



Vysoké školy podporované 

Meopta stipendiem

UP v Olomouci

VUT v Brně

ČVUT, UK v Praze

VŠB – TU v Ostravě

Optika a optoelektronika

Digitální a přístrojová optika

Přesná mechanika a optika, Fyzikální 

inženýrství

Optika a nanostruktury

Strojírenství



Základní školy

 Propagace technických oborů

 Burzy práce a vzdělávání

 Účast na třídních schůzkách

 Exkurze pro školní třídy, 

rodiče a studenty ZŠ i SŠ



Aktuální spolupráce v číslech

 Aktuální počet studentů ve stipendijním programu:

 SŠ – 30 studentů (10 SPŠ Přerov, 20 SŠT Přerov, 

od 2018 SPŠS Olomouc)

 VŠ – 13 studentů (4 UPOL, 5 VUT, 2 VŠB, 1 UK Praha, 1  TU Wien) 

 Nástupy studentů ze stipendijního programu do společnosti v r. 2018:

 SŠ – 13 studentů (optik, obráběč kovů, mechanik čisté prostory, mechanik měření a 

regulace, operátor CNC, technolog montáže)

 VŠ – 4 studenti (vývojový technolog, vývojový pracovník optiky, vývojový pracovník 

mechaniky, vývojový pracovník měřicích metod)



Aktuální témata – rozdíly v technologiích škol a firem

 Vybavení škol a dílen na školách – podpora, dotace

 Otázka rozvoje učitelů a mistrů na školách – zaškolení na aktuální technologie (Meopta –

poskytování exkurzí), např. povinné stáže v rámci udržování kvalifikace, motivace učitelů k dalšímu 

vzdělávání – při splnění vazba na výši platu 

 Poskytnutí lektorů z praxe škole – otázka motivace a odměny (dotace školám) – nárazové přednášky, 

nebo celý předmět – otázka požadované kvalifikace lektorů

 Volitelné předměty na konkrétní technologie a SW využívané firmami (pomoc 

s nákupem licencí apod.)

 Konflikt studentů, čemu se věnovat – obsah studia/praxe ve škole se liší od obsahu praxí ve firmách 

(student si dnes volí, zda si praxi udělá ve škole nebo ve firmě)

 Spolupráce firem při tvorbě sylabů předmětů a výukových materiálů



Aktuální témata – praxe ve firmě a hodnocení praxí

 Otázka způsobu vyhodnocení praxí školou – známka vychází z hodnocení firmy – subjektivní

(např. možnost zprávy z praxe, zpracování projektu ve firmě, sjednocení hodnocení…)

 Ideálně úzký kontakt firmy a školy ohledně zpětné vazby o znalostech studentů (na co je třeba 

se zaměřit) a hodnocení jejich přístupu

 Zakomponovat obhajobu projektu zpracovávaného ve firmě do zkoušek nebo maturit

 Otázka počtu hodin stanovených pro praxe a jejich rozložení během roku

 Motivace lektorů a hodnocení lektorů studenty 



Aktuální témata – podpora technického vzdělávání

 Otázka návratu praktické výchovy do základních škol – vztah k technice

 Finanční podpora škol v propagaci technických oborů – např. obnovit dotace na technické 

kroužky pro žáky ZŠ organizované SŠ

 Finanční podpora firem (dotace, daňové zvýhodnění apod.) – náklady na interní instruktory a 

zaměstnance organizujícího praxe studentů, finanční podpora obecné propagace technických 

oborů apod.

 Struktura typů škol v regionu – počet gymnázií a odborných středních škol



Aktuální témata

 Nemožnost kombinovat motivační příspěvek („stipendium“ firmy) s DPČ nebo hlavním prac. 

poměrem, popř. u DPP omezení počtu hodin za rok (300h)

+ Atraktivita regionu – odliv kvalifikovaných absolventů do větších měst, nízká návratnost do 

původního regionu po vysoké škole, otázka dopravy, nabídky bydlení, kultury atd. 



Děkujeme za Vaši pozornost

Lucia Valentová, Jana Tvardková

www.stipendium.meopta.com

student@meopta.com


