VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 4
PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2020
Vedoucí týmu: Mgr. Karin Bílková
Tajemník týmu: Mgr. Eva Procházková
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro vzdělávání 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 a situaci s covid-19 se v roce 2020 konalo jedno jednání.
Datum porady

Místo konání / u firmy

Počet účastníků

22. 10. 2020

Videokonferenčně prostřednictvím
MS Teams ze sekretariátu Sdružení

7

3. Členská základna týmu (stav k 30. 12. 2020)
Tým pro vzdělávání měl k uvedenému datu 13 členů, jimiž 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 2020 a vzdělávací aktivity
Členové týmu byli informováni o aktivitách Sdružení v oblasti vzdělávání. Od ledna do března
proběhla série školení STEPS 12 – Speciální asfaltové směsi, které bylo věnováno předpisům
týkajícím se normám na asfaltové směsi, jež nejsou zahrnuty v základní normě ČSN 73 6121 Stavba
vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Na školení byla prezentována
připravovaná norma ČSN 73 6120, jejíž pracovní název je Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy –
Provádění a kontrola shody, a norma ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu –
Provádění a kontrola shody. Školení se zúčastnilo 629 odborníků, převážně z řad členských
organizací. Poslední kurz byl v důsledku koronavirové epidemie kombinovaný – prezenčně/on-line.
Školení bylo zařazeno v akreditovaném vzdělávacím programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
a účast byla hodnocena 1 bodem ČKAIT.
Ve spolupráci se společností VIAKONTROL, spol. s r.o., se uskutečnila série workshopů SILNIČNÍ
AKADEMIE 5. Workshopy se konaly od ledna do dubna 2020, celkem proběhlo celkem 24 workshopů.
Vzhledem k situaci spojené s pandemií koronaviru se posledních 7 workshopů uskutečnilo on-line.
V návaznosti na předchozí průzkum zájmu došlo k částečným změnám v tématech. Témata
jednotlivých workshopů byla: Systém hospodaření s vozovkou, Environmentální kontext výstavby
vozovek, Asfalty a asfaltová pojiva v silničním stavitelství, Asfaltové směsi, Podkladní vrstvy vozovek,
Cementobetonový kryt, Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek. Workshopů Silniční
akademie se zúčastnilo 438 pracovníků, z toho 313 pracovníků z členských organizací Sdružení pro
výstavbu silnic. Workshopy SILNIČNÍ AKADEMIE jsou zařazeny v akreditovaném vzdělávacím
programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účastníkům byl za absolvování jednoho workshopu
přidělen 1 bod ČKAIT.
V lednu a březnu se uskutečnilo školení BIM v dopravních stavbách zaměřené na témata Digitalizace
v českém stavebnictví, Projektování a BIM, Úvod do datového standardu a CDE, Úvod do smluvních
aspektů, zadávání a projektového řízení v BIM.
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Dále byli členové informováni o konferenci Podkladní vrstvy a podloží vozovek, kterou pořádá
Sdružení pro výstavbu silnic. Konference proběhla 25. listopadu 2020 on-line formou a tematické
okruhy byly: Technická normalizace a legislativa, Materiálová základna a opětovné použití stavebních
materiálů a Průzkum, zkoušení a technologie provádění. Konference se zúčastnilo 213 posluchačů.
V roce 2021 je plánována konference Asfaltové vozovky, která by se měla tradičně konat v Českých
Budějovicích (23.−24. listopadu 2021), Silniční konference (8.−9. září 2021, Olomouc) a on-line
Silniční minikonference (15. února 2021).
Většina členů týmu se shodla, že firmy pracují i nadále, ale vzhledem k aktuální situaci, kdy dochází
k častým karanténám a také onemocnění, se budou primárně soustředit na realizaci staveb.
Výhledově tak bude omezený počet pracovníků, kteří budou vysláni na vzdělávací akce. Prioritou je
jejich přítomnost na stavbách.
Vzhledem ke kladným ohlasům z předchozího roku byl naplánován další ročník akce ROAD FEST
2020. Byla vybrána 3 místa: Liberec, Zlín a Plzeň, kde se akce měla konat spolu s akcí Cestářské
rodeo pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje. Vzhledem k situaci s covid-19 musely být tyto akce
zrušeny.
Sdružení také připravilo výstavu/představení svých aktivit v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Kvůli situaci
s koronavirem je momentálně muzeum zavřeno. Jakmile to situace umožní, bude výstava (včetně
promítání videí) realizována.
Sdružení proto vytvořilo návrh projektu Stavebnice do škol, které obdrželi jak členové týmu č. 4, tak
ostatní členové Sdružení pro výstavbu silnic. Do projektu se zapojilo vedle Sdružení také SPS v ČR,
CACE a společnosti COLAS, EUROVIA, SaM silnice a mosty, M – SILNICE, METROSTAV,
STRABAG, SWIETELSKY). Stavebnice budou předány SPŠ (celkem se zapojilo 10 škol), které je
následně předají základním školám, ze kterých k nim mohou přicházet potenciální absolventi či se
kterými mají navázaný kontakt. Cílem je vzbudit u dětí na ZŠ zájem o manuální činnost
a zároveň propojení ZŠ se středními školami. Stavebnice mohou případně SPŠ využít také při
propagačních akcích školy. Akce zahrnuje také soutěž – žáci vytvoří ze stavebnic objekty a nejlepší tři
bubou oceněny stavebnicí Veselé mosty; informace lze najít na www.cestacz.cz.
5. Související aktivity a další jednání
Nadále vychází zpravodaj SILNICE MOSTY, k dispozici jsou webové stránky zpravodaje SILNICE
MOSTY (www.silnice-mosty.cz), které jsou plněny průběžně. O aktuálních událostech v oboru jsou
členové informováni také prostřednictvím facebookové stránky Sdružení. Dalším informačním zdrojem
o aktivitách Sdružení jsou webové stránky www.cestacz.cz, kde je také ke stažení propagační video
a jsou zde avizovány aktivity určené pro žáky (fotosoutěž CESTA NECESTA, akce ROAD FEST,
projekt Stavebnice školám), jsou zde kontakty na střední průmyslové školy a kariérní stránky firem
z oboru silničního stavitelství.
6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Členové týmu pro vzdělávání získávají informace z odborných seminářů, školení, časopisů, publikací
a konferencí. Trvale spolupracují s vysokými školami, např. VUT v Brně, ČVUT v Praze,
renomovanými personálními agenturami, ČKAIT atd. Dlouhodobá je spolupráce se SPŠ Chrudim
a díky aktivitám (CESTA NECESTA, ROAD FEST, Stavebnice školám) byla navázána také
spolupráce s dalšími středními a základními školami.
7. Plán činnosti na rok 2021, předpokládaný termín jednání
Na další schůzce se budou řešit aktuální témata, která se odvíjí mimo jiné od situace s covid-19. Další
zasedání týmu č. 4 je plánováno na jaro 2021.
Zpracovala: Mgr. Eva Procházková, tajemník týmu
Schválila: Mgr. Karin Bílková, vedoucí týmu
V Praze dne 26. 2. 2021
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