VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 4
PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2018
Vedoucí týmu: Mgr. Karin Bílková
Tajemník týmu: Mgr. Eva Procházková
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro vzdělávání (tým č. 4) se ve své činnosti po dobu svého působení snažil vyvíjet aktivity,
pomoc a spolupráci jak v oblasti středního, odborného nebo vysokoškolského studia, tak v oblasti
vzdělávání obecně (včetně vzdělávání dospělých v rámci oboru a předávání odborných informací).
Tým se také zaměřuje na oblast pracovního práva a personální problematiky.
2. Dosavadní činnost týmu
Tým pro vzdělávání byl ustanoven v prosinci roku 1999.
Vzhledem k potřebám se v průběhu roku 2018 konalo jedno jednání:
Datum porady

Místo konání / u firmy

Počet účastníků

7. 6. 2018

Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav,
Koželužská 2450/4, Praha 8

6 + 5 hostů

3. Členská základna týmu (stav k 30. 12. 2018)
Tým pro vzdělávání měl k uvedenému datu 12 členů, kteří jsou převážně zástupci členských
organizací. Jedná se většinou o ředitele nebo vedoucí pracovníky personálních útvarů.
Mezi pravidelné hosty týmu patří především Ing. František Mihulka, ředitel SPŠ Chrudim, a Ing. Petr
Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic. Další hosté jsou zváni dle programu.
4. Činnosti týmu v roce 2018 a vzdělávací aktivity
Členové týmu byli informováni o aktivitách Sdružení v oblasti vzdělávání za předchozí období. Na jaře
(od ledna do března) proběhla série školení STEPS 9 Nízkohlučné povrchy vozovek. Proběhly také
cykly workshopů SILNIČNÍ AKADEMIE, které byly zaměřeny na témata Asfalty a asfaltová pojiva,
Asfaltové směsi a Údržba a opravy vozovek a proběhly v areálu firmy Viakontrol v Běchovicích. Na
první sérii workshopů, která se uskutečnila od ledna do března, navázaly jednotlivé dílčí workshopy
(duben – červen). Celkové hodnocení účastníků bylo 90 %. Následně proběhla stejná série školení na
podzim (v listopadu 2018). Sdružení by proto chtělo pokračovat v této aktivitě i v roce 2019 včetně
rozšíření o další témata. Účastníci se shodli, že by opět bylo nejlepší, aby workshop proběhly v době,
kdy ještě neběží naplno stavební sezóna. Přítomní byli informováni o konferenci Podkladní vrstvy
a podloží vozovek, která se konala 28. listopadu 2018 v Brně.
O probíhajících i připravovaných aktivitách jsou členové informování nejen prostřednictvím webu
Sdružení, ale také prostřednictvím facebookových stránek Sdružení.
Další vzdělávací aktivity Sdružení byly konzultovány a následně byli členové informováni
o jednotlivých termínech. Jedná se o školení STEPS, konferenci Podkladní vrstvy a podloží vozovek.
Sdružení v průběhu roku zrealizovalo propagační video, na kterém spolupracovaly jednotlivé firmy
Sdružení. Realizace se ujal pan Zdeněk Juruš. Vzhledem k tom, že bylo potřeba zkoordinovat
natáčení u více firem, postup byl poněkud atypický. Proto se také konaly jednotlivé schůzky v rámci
firem. Video je v současné době hotové a bude k dispozici firmám a na stránkách CESTACZ. Byl
vytvořen návrh pro webové stránky CESTACZ. Plnění webu proběhne postupně.
Členové týmu se shodli, že firmy v poslední době bojují s nedostatkem zaměstnanců − jednotlivé
profese stárnou a lidé odcházejí. Členové se proto snaží se svoji aktivitu směrem k získání, nebo
spíše jakési osvětě, mladé generace. Zaměří se nejdříve na druhý stupeň základních škol a rádi by
studentům přiblížili nenásilnou formou oblast silničního stavitelství.
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Vzhledem k tomu, že udělat „celostátní“ akci zaměřenou na veřejnost není možné, budou
naplánovány menší akce na jednotlivých místech republiky. Prvním místem pro konání akce je Liberec
– členům týmu byl zaslán požadavek na návrh na aktivit. Předpokládáme zapojení žáků/veřejnosti
z okolí daného místa.
Na podzim/v zimě uspořádalo Sdružení pilotní akci pro žáky 6.−9. tříd – fotosoutěž a názvem CESTA
NECESTA. Cílem soutěže bylo zaměřit pozornost žáků, kteří se rozhodují pro volbu dalšího studia
(nebo v nejbližších letech budou), na možnost studia v oborech, jejichž absolventi se mohou uplatnit
v oboru silničního stavitelství. Soutěž byla zacílená především na oblast Chrudimska, kde sídlí SPŠ
Chrudim, která kromě studijních oborů zaměřených na strojírenství, elektrotechniku nabízí také obor
mechanik silničních strojů.
Podmínkou v účasti bylo zaslání tematické fotografie (cesta, most, dopravní značení) a odpověď na
3 tematické otázky. Propagace soutěže probíhala prostřednictvím facebooku a webových stránek
Sdružení pro výstavbu silnic a SPŠ Chrudim. Jako nejefektnější se osvědčila osobní návštěva
základních škol, diskuze s jejich řediteli na téma směřování žáků ke studiu průmyslových oborů
a nedostatek pracovníků v silničním stavitelství, osobní prezentace soutěže a objasnění jejího cíle
a předání propagačních materiálů. Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen proběhlo 16. ledna 2019
v SPŠ Chrudim. V rámci vyhlášení přítomní zhlédli propagační video, ředitel školy Ing. František
Mihulka mimo jiné představil studijní obory školy a zájemci se následně mohli zúčastnit obsáhlé
exkurze po škole spojené s návštěvou dílen a výkladem k jednotlivým studijním oborům.
Vzhledem ke kladnému ohlasu ze strany škol plánuje Sdružení pro výstavbu silnic rozšířit tuto aktivitu
ve spolupráci se středními školami v dalších regionech ČR na další základní školy.
Proběhlo jednání na Svazu podnikatelů, kterého se jako zástupce Sdružení zúčastnila vedoucí týmu
a které se týkalo podnětů v oblasti legislativy pracovního práva. Byla řešena problematika
problematiku nepřetržitého odpočinku (příloha 1, změna §92 odst. 4 zákoníku práce) a agenturního
zaměstnávání cizinců.
5. Související aktivity a další jednání
Mgr. Eva Procházková informovala o zpravodaji SILNICE MOSTY, ve kterém došlo k některým
změnám – tzn. přesun některých informací na web, průřez více obory, zahrnutí krátkých zpráv, větší
spolupráci s firmami. K dispozici jsou webové stránky zpravodaje SILNICE MOSTY (www.silnicemosty.cz), které jsou plněny průběžně.
O aktuálních událostech v oboru jsou členové informováni také prostřednictvím facebookové stránky
Sdružení, a to od začátku roku 2018.
6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Členové týmu pro vzdělávání získávají informace z odborných seminářů, školení, časopisů, publikací
a konferencí. Trvale spolupracují se školskými zařízeními, např. SPŠ Chrudim, VUT v Brně, ČVUT
v Praze, renomovanými personálními agenturami, ČKAIT atd.
7. Plán činnosti na rok 2019, předpokládaný termín jednání
Na další schůzce se budou řešit předem dojednaná nejožehavější témata s tím, že si účastníci předají
rady a konkrétní zkušenosti nebo budou dohodnuty konkrétní kroky např. pro propagaci oboru.
Jedním z plánovaných bodů je přístup sdružení i jednotlivých zástupců firem k problematice
„strojnických průkazů“ (názor k vyhlášce 77/1965 Sb.) a dále zkušenosti se zaváděním prvků
Stavebnictví 4.0 do realizace zakázek i do vzdělávání.
Další zasedání týmu č. 4 je plánováno nejpozději na únor 2019 ve společnosti STRABAG a.s.
Zpracovala: Mgr. Eva Procházková, tajemník týmu
Schválila: Mgr. Karin Bílková, vedoucí týmu
V Praze dne 10. 3. 2019

2

