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Partneři projektu 

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
 

SPČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice 

z oblasti průmyslu a dopravy. V rámci projektu zastává akviziční roli zejména při 

zapojování zaměstnavatelů, komunikace a prezentace technických profesí 

 
 

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání „AEV“ 
 
AEV je profesní organizací pracující na zajištění specifických potřeb odborného vzdělávání 

pro energetiku a elektrotechniku. V rámci projektu zastává zejména komunikaci a prezentace 

technických profesí 

 

 

 
Asistenční centrum a.s. 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 

Asistenční centrum, a.s. je poradenskou společností v oblastech ekonomických, projektových 

a marketingových. Disponuje různými stupni akreditací od MPSV, MPO, MSMT. Aktivně 

působí již od roku 1996. V rámci projektu je hlavním nositelem a řešitelem. 

 

 

 
Místo realizace - Olomoucký kraj 

 

Časový rámec realizace 
 
Start: 1. 3. 2009, Cíl: 28. 2. 2011 

 
Východiska přípravy projektu: 

 
Vrátit řemeslu jeho ztracenou prestiž – to je hlavním úkolem projektu „Aktivní motivace žáků 

základních škol = jistota pro budoucnost řemesel“. 
Řešení potřeb firem s různým zaměřením pro získávání kvalitních zaměstnanců. Řešení 
nedostatku technických a řemeslných pracovníků. 

Investice do současných žáků druhého stupně základních škol je budoucností průmyslových 

podniků a řemeslníků nejen v Olomouckém kraji. 

 
Výběr povolání 

 
Evoluce 
Dobrá práce 

Spokojenost 

Společenská potřeba 

Prestiž zvoleného zaměstnání 

Změny životních hodnot a priorit 

Je zapotřebí změnit pohled na řemeslo. 

Spolupráce pouze škol se školami nestačí. 

Proto své síly spojí firmy, střední školy, úřady práce i výchovní poradci základních 

škol. 

   Žáci už od sedmých tříd budou poznávat, že řemeslo není žádným podřadným 

povoláním a budou moci si vyzkoušet svoje dovednosti. 

   V ŘEMESLU je tvořivá BUDOUCNOST. 
 

 

Změňme tedy pohled na řemeslo 
 

   žáci základních škol, pedagogové i rodiče se budou moci setkávat s odborníky 

z průmyslu 

   poznání reálného prostředí firem a možností budoucího profesního růstu; odborné 

materiály 

projekt bude klást důraz na řemesla, která se potýkají s nedostatkem pracovních sil 

jistota budoucího pracovního uplatnění a zároveň příležitost pro průmyslové podniky a 

řemeslníky přispět k výchově nové generace odpovídající jejich potřebám. 



 
  
  
 

Cílové skupiny a výstupy 
 

Žáci základních škol (1800) 
Výchovní poradci (20) 

Nové inovované produkty (3) 
 
 
 

 

Co vytvoříme? 
 
Získání kompetencí pro odborníky 

- získání kompetencí pro zaměstnance škol - proškolení výchovných poradců 

- katalog řemesel (tištěná publikace, CD, DVD), metodika, výukové moduly, exkurze ve 
firmách 

 
Metodická pomoc 

- aktuální informace na webových stránkách 

- vytvoření postupů a materiálů pro prezentaci vzdělávání v řemeslných oborech 

- kampaň na zvýšení zájmu o řemeslné obory 

 
Realizace 

- propagace, motivace 

- vytvoření postupů+ zahraniční stáž = přenos zkušeností 

- webový portál 


