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Základní informace

• Realizováno pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
v rámci úkolů podle §320a ZP, r. 2018

• Zpracovatel šetření: TREXIMA, spol. s r. o.

• Termín: duben - květen 2018

• Forma: 2 elektronické dotazníky (firmy, školy)

• Responze: 103 podniků / 272 škol
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Struktura podniků

NEJČETNĚJI 

ZASTOUPENÉ KRAJE
POČET PODÍL

Ústecký kraj 24 23,3 %

Moravskoslezský kraj 23 22,3 %

Zlínský kraj 22 21,4 %

Středočeský kraj 15 14,6 %

Jihomoravský kraj 13 12,6 %

SEKTOR EKONOMICKÉ ČINNOSTI POČET PODÍL

Zpracovatelský průmysl 62 60,2 %

Doprava a skladování 12 11,7 %

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 7 6,8 %

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6 5,8 %

Profesní, vědecké a technické činnosti 5 4,9 %

Těžba a dobývání 5 4,9 %
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Školy 
a zaměstnavatelé 

spolupracují

• 71 % firem se školami 
spolupracuje

• 18 % firem plánuje spolupráci 
navázat

-----

• 97 % škol s podniky 
spolupracuje alespoň nějakou 
formou

• 8 813 smluv o realizaci 
praktického vyučování na 
pracovištích zaměstnavatele

• v průměru 32 smluv na 1 školu
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Nejčastější formy spolupráce 
podniků se školami souvisí s 

odbornými kompetencemi žáků



Aktuální stav spolupráce firem se školami – 5 nejčastějších forem
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Aktuální stav spolupráce firem se školami



Potenciál spolupráce firem se školami – 5 nejčastějších forem
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V prostředí 
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*Potenciál spolupráce: firmy už takto spolupracují, ale formu chtějí dále posílit + nyní takto nespolupracují, ale 
plánují začít
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Potenciál spolupráce firem se školami*

*Potenciál spolupráce: firmy už takto spolupracují, ale formu chtějí dále posílit + nyní takto nespolupracují, ale plánují začít
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Nechybí prostor 
pro větší přesun 

odborného 
výcviku ze škol do 

podniků 

• 61 % škol uvedlo, že praktické 
vyučování žáků učebních 
oborů (v souhrnu za celou 
dobu odborné přípravy) 
probíhá převážně ve škole.

• Jen 31 % škol s učebními 
obory potvrdilo převahu 
praktického vyučování ve 
spolupracujících podnicích.



WWW.SPCR.CZ

Velký potenciál 
spolupráce 

na ŠVP

• Celkem 66 % zaměstnavatelů 
deklarovalo zájem 
spolupodílet se na školním 
standardu oboru. 

• Téměř 61 % škol potvrdilo, že 
je schopno na takový 
požadavek reagovat, pokud by 
jej spolupracující 
zaměstnavatelé vznesli. 
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Postoj škol k různým formám potenciální spolupráce
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Nejčastěji uváděné překážky spolupráce u protistrany

Nejčastější překážky pro spolupráci na straně 

škol – jak je vnímají firmy

Nejčastější překážky pro spolupráci na straně 

firem – jak je vnímají školy

 36 % - malá aktivita škol v rozvoji spolupráce 
s podniky.

 31 % - školy pro odbornou přípravu v daném 
podniku uvolňují málo žáků.

 23% - školy nemají dostatečně kvalifikované 
pedagogy, učí zastaralé poznatky a/nebo 
neučí současné trendy a technologie.

 26 % firem nevnímá žádné překážky 
spolupráce na straně vzdělavatelů.

 56 % - nereálné představy zaměstnavatelů o 
rozsahu odborné přípravy, která u nich může 
probíhat.

 46 % - nerealistické představy firem o 
organizačních a právních podmínkách 
odborné přípravy žáků na pracovištích 
zaměstnavatelů.

 45 % - nereálné představy podniků o počtech 
žáků, které pro odbornou přípravu u nich 
může škola uvolnit.
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Nejčastěji uváděné překážky spolupráce u vlastní organizace

Nejčastější překážky pro spolupráci na straně škol 

– jak je vnímají školy

Nejčastější překážky pro spolupráci na straně 

firem – jak je vnímají firmy

 39 % - je velmi obtížné organizačně sladit
odbornou přípravu žáků v různých podnicích s
obdobími školní výuky.

 39 % - nedostatečné vlastní personální kapacity
na řešení velkého množství různorodých
požadavků zaměstnavatelů na spolupráci.

 36 % - je potřeba posílit kvalifikaci pedagogů,
především v odborných předmětech.

 Celkem 46 % škol na své straně nevnímá žádné
překážky spolupráce.

 43 % - nedostatek personálních kapacit na
pracovníky odpovědné za spolupráci se školami
a na instruktory žáků.

 19 % - nedostatečné prostorové vybavení,
odborná příprava učňů by neměla kde probíhat.

 20 % - nedostatek finančních prostředků na
pokrytí nákladů, které by se spoluprací se
školami byly spojeny.

 Celkem 42 % firem na své straně nevnímá žádné
překážky spolupráce
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Systémové bariéry pohledem firem a škol



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

MARCEL NAVRÁTIL 
TREXIMA, SPOL. S R. O.

WWW.SPCR.CZ

577 601 383, 724 341 624 

navratil@trexima.cz
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