
Ke společné diskusi o spolupráci za 
účelem podpory technických oborů 
se sešli 6. listopadu v moderních pro-
storách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
zástupci základních a středních škol 
se zástupci fi rem žďárského okresu. 
Podobné akce se konaly ve všech okre-
sech Kraje Vysočina v rámci projektu 
Okna technickým oborům dokořán, 
jehož realizátorem je Krajská hospodář-
ská komora Kraje Vysočina a partnerem 
Vysočina Education.  

Všichni zúčastnění se vzájemně infor-
movali o tom, co pro danou věc dělají, 
co se osvědčilo a je třeba zachovat a nao-
pak, co příliš nefunguje a kde se objevily 
problémy. Jana Fialová, radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Kraje Vyso-
čina, promluvila v úvodu o důležitosti 
odborného vzdělávání a podpoře tech-
nických oborů v Kraji Vysočina. 

Ředitel VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, 
Jaroslav Kletečka, představil aktivity 
školy směrem k fi rmám i základním ško-

lám. Škola úzce spolupracuje například 
s fi rmami Žďas, a.s., Hett ich ČR, a.s., 
Tokoz, a.s., ve kterých žáci vykonávají 
odborné praxe a stáže (mnohdy i zahra-
niční), společně s fi rmami se podílí na 
vytváření obsahu Atlasu školství, pořá-
dají společně dny otevřených dveří na 
škole s cílem ukázat perspektivu budou-
cího uplatnění absolventů, účastní se 
společně Festivalu vzdělávání, fi rmy 
umožňují učitelům odborného výcviku 
„udržet krok“ s moderní výrobou a pro-
vozem ve fi rmách a naopak škola umož-
ňuje fi rmám využití nejmodernějších 
zařízení a učeben, nabízí vzdělávání pro 
zaměstnance fi rem atd. 

Pro základní školy nabízí střední ško-
la využití vybavených dílen a odbornou 
pomoc učitelů pro technicky zaměřené 
kroužky a pro pracovní vyučování, nabí-
zí k využití kanceláře fi ktivních fi rem, ve 
kterých si žáci mohou zahrát na podni-
katele… 

Podle vyjádření ředitele Vysočina Edu-
cation, Romana Křivánka, se zástupci 
fi rem shodli na tom, že je na trhu práce 
stále nedostatek kvalitních kvalifi kova-
ných pracovních sil a že je třeba společně 
zabránit jejich odlivu z regionu. „Za tím-
to účelem chystají společnou akci, v rámci 
které budou žďárské fi rmy otevřeny dětem, 
jejich rodičům i celé veřejnosti a která bude 
doprovázena dalšími zajímavými akcemi 
pro veřejnost se slavnostním večerním vyvr-
cholením“, řekl Křivánek.  (PI-j12-vyeD)

Spolupráce fi rem, základních 
a středních škol na Žďársku funguje
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