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Školství

Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny
(Dokončení ze str. 16)
Toto téma projektu studenti pak upraví podle
aktuálních oblastí podpory nového programového období 2014-2020. Na projektování nezůstanou sami - připraveni pomoci jsou koordinátoři
krajských Eurocenter, kteří poradí s výběrem operačního programu a nabídnou pravidelné konzultace projektů po celou dobu soutěže.
Novinkou letošního ročníku je originální komiks

a návodný manuál. Zapojit se mohou všichni studenti a pedagogové středních škol bez ohledu na
obor studia či zaměření školy. Projekty mohou
soutěžící zasílat e-mailem do kanceláří Eurocenter do konce listopadu. Ti nejlepší v prosinci změří síly v regionálních kolech před zástupci regionálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým finále,
ve kterém porota zvolí tři nejlepší projekty z celé
ČR. Osvědčený koncept soutěže pro středoškolá-

ky seznamuje hráče s problematikou projektového řízení a s fondy EU.
Pravidla a podrobné informace o soutěži naleznete na webových stránkách www.navrhniprojekt.
cz. Další informace můžete získat v Eurocentrech,
nebo na bezplatné telefonní lince Eurofon 800
200 200 nebo na webu www.strukturalni-fondy.
cz, kde je pro uživatele zprovozněn interaktivní
chat.
-tz-

Přední zaměstnavatelé z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
vybrali v hlasování nejlepší střední školy v obou regionech
Atraktivní prostředí Zetor Gallery, připomínající
tradiční
výrobky této světoznámé značky, se stalo ve
středu 12. listopadu
důstojným
místem
pro vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže DOPORUČENO
ZAMĚSTNAVATELI. Pořadí ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu
zaměstnanců, a ocenění je tak pečetí kvality s
potvrzením od významných zaměstnavatelů, že
absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na hodnocení se v
obou regionech podílela většina předních firem
v čele se společnostmi Gumotex, FEI, Penam,
Motorpal a dalšími. Střední školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom
celostátně v rámci ČR. „ Nejdříve jsme netušili, o
jaké ocenění jde,“ prozradil nám statutární ZŘ ze
Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava Josef Váca a dodal, že níže uvedené
pořadí tak trochu neodpovídá původnímu hlasování. „Hlasy zaměstnavatelů dostaly na 2. místo
SŠT Jihlava a na 3. místo SPŠ z Jihlavy. Až na naše
upozornění, že jsme již sloučeni do jednoho subjektu ještě z automobilní školou, organizátoři naše
body sečetli, ale na první místo to nestačilo,“ usmívá se Váca. Takto se totiž na třetí místo posunu-

Pořadí středních škol pro rok 2014
v kraji Vysočina:
1. Střední průmyslová škola Třebíč
2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné
učiliště Pelhřimov

la SPŠ a SOU z Pelhřimova. „Ředitel Hlaváček
nám hodně děkoval,“ říká Váca a potvrzuje i fakt,
že diskuze mezi nejlépe hodnocenými školami
a předními zaměstnavateli se stala dobrou příležitostí k výměně názorů na úroveň spolupráce
mezi školou a firmou i pro řadu vzkazů státu a
zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále nedokonalému vzdělávacímu systému, což je zároveň

jeden z cílů celého projektu.
Pořadí středních škol pro rok 2014
v Jihomoravském kraji:
1. Integrovaná střední škola automobilní, Brno
2. Střední škola strojírenská a elektrotechnická,
Brno
3. Střední průmyslová škola chemická, Brno

„Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je
Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kampomaturite.cz.,“ říká ředitel SŠ PTA Jihlava Miroslav Vítů, „a ten chce v soutěži pokračovat i v příštích letech. To je pro naši činnost v oblasti spolupráce
s firmami nejen našeho regionu motivující. Navíc
letošní výsledky v našem kraji ukazují na kvalitu
a dobrou práci technických center.“ Ředitel Klubu
zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku
doplňuje: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o
studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého
zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení
komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou
řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností,
ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky,
či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných stu(PI-j12-sps)
dentů a učňů do výroby“.
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