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Petr Czekaj tajemník paktu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji vysvětlil, 

že MŠMT ocenilo pilotní projekt a má zájem být partnerem v projektu. V této 

souvislosti uvedl, že dne 3. 10. 2017 proběhne v Ostravě za účasti ministra 

školství Stanislava Štecha konference „Uplatnitelnost a podpora technického 

vzdělávání inovativními metodami“, na které podepíše s hejtmanem MSK 

Vondrákem Memorandum o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání 

v MSK.

• Pro nastavení kvalitního vzdělávání, musí existovat fungující systém, 

pomocí kterého bude možné získat informace, jaké učební obory budou 

firmy v následujících letech potřebovat.

• „Těžiště programu spočívá v oborech elektro a strojních, kde budou učební 

programy ušity na míru dle požadavků zaměstnavatele,“ 

• Firmy školám předloží profily dané profese a škola za pomoci stávajících 

materiálů najde způsob, jak výuku oboru přizpůsobit.

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ - MSK



V 11 skupinách profesí převyšuje poptávka nabídku 

o více než 100 pracovníků. 

• Nejvyšší převis  poptávky je u následujících skupin profesí:

(číslo udává, kolik pracovníků bude dle analýzy v dané profesi do roku 2020 scházet)

• Provozní zámečníci, údržbáři - 327

Obor: Strojní mechanik

• Stavební a provozní elektrikáři - 144

Obor: Elektrikář

• Mechanici a opraváři elektronických přístrojů - 117

Obor: Mechanik elektrotechnik



• První jednání – březen 2017

• Zajistit 2 - 3 školy (zajištěny v Ostravě: Vítkovická střední

v Rožnově pod Radhoštěm: SŠ informatiky

• Zajistit 4 - 6 firem - potvrzen zájem BROSE KOPŘIVNICE

Časování

1. fáze - ověřování vybraných oborů a kompetencí od 9/2017 - od 2. ročníků

2. fáze – pokračování  vybraných kompetencí ve 3. ročnících od 9/2018 (včetně zkoušek)

3. fáze - nastartování ověřování od 1. ročníku učení od 9/2018 (od náboru)

Časový harmonogram jednání o zavádění 

duálního systému vzdělávání



Spolupráce BROSE x školy

SPŠ 

Vítkovická BROSE CZ 
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Rožnov pod 
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DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce firma  x škola

• Vysvětlení duálního systému.

• Výhody pro školu

• Výhody pro firmu

• Volba vhodného oboru

• Zapojení více škol do systému



DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Zahajovací schůzka k pilotnímu ověřování

• Časový harmonogram výuky

• Kompetenční profil



DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivity firma x škola 

• Výuka ve škole – tematický plán

• Výuka ve firmě – tematický plán

• Vybavení pracoviště ve firmě

• Příprava smlouvy pro žáky



Projednání a zpracování výstupu 

• 1.1 - Výběr profese pro pilotní ověřování (do 31. 3.) 

• 1.2 - Kompetenční profil  nejpozději do 20. 4. 2017

• 1.3 - Rozšířený tematický plán odborného výcviku předložit školou v pracovní verzi 

Projednat podporu MŠMT - dát školám "statut pilotního ověřování" - úkol pro SPD ČR a MSK

Časový harmonogram jednání o zavádění 

duálního systému vzdělávání



Harmonogram

1. Schůzka 27.3.2017 v BROSE se zástupci SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm (p.Sekyra, 

p.Svaková, Kahánek) – prvotní seznámení s tématem a aktuálním stavem

2. Schůzka 4.4. 2017 v SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – viz. zápis

3. Schůzka 11.4.2017 v BROSE Rožnov, testovací centrum, divize zámků (p.Sekyra, 

p.Svaková, p. Hykel, p. Branda, Kahánek)- vyjasnění oboru mechatronik

4. Schůzka 12.4.2017 v BROSE Kopřivnice divize sedáků ,prohlídka závodu a vyjasnění 

oboru mechatronik (p.Sekyra, p. Svaková, p. Pěnička, Kahánek )

5. Schůzka 12.4.2017 v SPŠ Vítkovická- vyjasnění kompetenčního profilu mechatronik

(p.Dirgasová, p. Macháček, Kahánek)

6. Schůzka 24.4.2017 v SOU Frenštát pod Radhoštěm - (p.Bartoš, p. Jeřábková, Kahánek ) 

prohlídka prostor odborného výcviku, prvotní výměna informací.

7. Schůzka 25.4.2017 v SOU Frenštát pod Radhoštěm - (Ing. Vladimír Kokeš, Kahánek) 

seznámení s aktuálním stavem pilotního projektu 



Kompetenční profil oboru Mechatronik-ukázka 

Duální systém BROSE CZ



Duální systém BROSE CZ

Časový plán/plán- přehled přijímaní oboru Mechatronik



Připravenost k pilotáži – stav partnerství

1.1 Seznam profesí a oborů vzdělání (F+Š)

1.2 Kompetenční profil profese (F)

1.3 Rozšířený tematický plán odborného výcviku (Š)

1.4 Výběr kompetencí vzdělávaných ve firmě od. šk. roku 2017/2018 (Š, F)

1.5 Firemní plán odborného výcviku (F), upravený tematický plán OV (Š)

2.1 Rekapitulace potřebných změn na pracovišti firmy (F)

2.2 Interní projekt zajištění podmínek pro praktické vyučování v podniku (F)

2.3 Rekapitulace realizovaných opatření nutných k zajištění praktického vyučování v podniku (F)

3.1 Nová/revidovaná smlouva o praktickém vyučování na pracovišti podniku (Š)

3.2 Smlouvy podniku se zletilými/nezletilými žáky o poskytování motivačního příspěvku

4.1 Náborové aktivity - mediální 

4.2 Náborové aktivity orientované na rodiče a žáky 2. ročníků

4.3 Náborové aktivity orientované na rodiče a žáky ZŠ ("budoucí žáci 1. ročníků")

5.x Další témata (problémy) vyplývající z realizace

Partnerství / aktivita 
dle checklistu

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.x

3 BROSE
SPŠ Frenštát

4 BROSE
SŠI Rožnov

5 BROSE 
SPŠ Vítkovice

Termín plnění 30. 3. 20.4. 27.4. 15.5. 30.5. 30.4. 30.5. 30. 8. 30. 6. 1. 9. 1. 9. 1. 9. 1. 9.



Přehled podniků, škol a vybraných oborů

PODNIK PROFESE ŠKOLA OBOR RVP KÓD 

OBORU

BROSE CZ Mechatronik Vítkovická SPŠ Elektrikář Elektrikář, 

Elektrikář -

silnoproud

26-51-H/01

BROSE CZ Mechatronik SŠ informatiky 

Rožnov. p. R.

Elektrikář 

silnoproud

Elektrikář, 

Elektrikář -

silnoproud

26-51-H/02

Arcelor Mittal 

Ostrava

Strojní 

mechanik 

(zámečník) 

Vítkovická SPŠ Strojní 

mechanik

Strojní mechanik 23-51-H/01

Arcelor Mittal 

Ostrava

Elektrikář SŠ elektrotechnická Elektrikář Elektrikář, 

Elektrikář -

silnoproud

26-51-H/01

VÍTKOVICE 

HEAVY 

MACHINERY 

a.s. 

Obráběč kovů Vítkovická SPŠ Obráběč 

kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01

ČEZ Elektrikář (??) SŠ elektrotechnická Elektrikář Elektrikář, 

Elektrikář -

silnoproud

26-51-H/01



Formy náboru a medializace



Spolupráce škola x BROSE Kopřivnice!

Mechatronik_základní informace_031017.pptx


KLADY A ZÁPORY DUÁLNÍHO SYSTÉMU

Klady duálního systému vzdělávání:

• Výuka probíhá v reálných podmínkách firmy

• Usnadněný přechod do praxe

Zápory duálního systému vzdělávání:

• Příprava pouze pro potřeby konkrétní firmy

• Snížení jejich uplatnitelnost jinde



Děkuji za pozornost!

Mgr. Karel Sekyra


