VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 4
PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2017
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 2017 konalo jedno jednání:
Datum porady

Místo konání / u firmy

Počet účastníků

7. 11. 2017

Sdružení pro výstavbu silnic, Praha

9 + 1 host

3. Členská základna týmu (stav k 30. 12. 2017)
Tým pro vzdělávání měl k uvedenému datu 13 členů, kteří jsou převážně zástupci velkých organizací
Sdružení. 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. Další hosté jsou zváni dle programu.
4. Činnosti týmu v roce 2017 a vzdělávací aktivity
Vzhledem k tomu, že tým č. 4 neměl po úmrtí Ing. Aleše Frány vedoucího týmu, vedení jednání
29. porady týmu se ujal jednatel Sdružení Ing. Petr Svoboda. V rámci jednání byla novou vedoucí
týmu vzhledem ke zkušenostem a aktivitě zvolena Mgr. Karin Bílková ze společnosti STRABAG a.s.
Funkci tajemníka týmu po odchodu Mgr. Jany Motlové zastává Mgr. Eva Procházková.
V roce 2017 proběhlo v zimě a na jaře školení SENS a STEPS. Společnost PRAGOPROJEKT ve
spolupráci se Sdružením připravila konferenci Projektování pozemních komunikací, která proběhla
23. května 2017 v Praze. Další významnou aktivitou byla tradiční konference ASFALTOVÉ VOZOVKY
2017, která měla v tomto roce rekordní účast. Na akci byl opět k dispozici sborník, který čítal rekordní
počet příspěvků (celkem 56 příspěvků rozdělených do čtyř témat konference).
Ke konci roku probíhala příprava pravidelných vzdělávacích akcí:
Školení STEPS 9 ‒ účastníci budou seznámeni s problematikou Nízkohlučných vozovek. Školení jsou
plánována od ledna do března 2018. Závěrem školení účastníci vyplňují vědomostní testy, které
zjišťují efekt školení. Na návrh přítomných byly vytvořeny pro jednotlivá města různé testy, respektive
více variant téhož.
Workshopy Silniční akademie s tématy Asfalty a asfaltová pojiva v silničním stavitelství, Asfaltové
směsi a Údržba a opravy vozovek. Workshopy jsou určeny vždy maximálně pro 12 osob, aby bylo
možné se účastníkům i problematice věnovat podrobněji. Workshopy proběhnou v areálu firmy
Viakontrol, spol. s r.o., v Běchovicích a jejich součástí budou i praktické ukázky v laboratoři
společnosti. Do budoucna je plánována obměna témat v návaznosti na požadavky firem. Účastníci
týmu opět projevili velký zájem o školení s tím, že by ocenili bližší informace a možnost přihlásit
zaměstnance na školení co nejdříve. Bylo dohodnuto využít co nejvíce období, kdy není sezona.
Přednostní účast na školení budou mít ti, kteří se přihlásí na všechna 3 témata. Ideální dny pro
školení úterý, středa, čtvrtek. Přítomní se shodli na tom, že přestože si firmy dělají některá školení
samy, jsou školení pořádaná Sdružením důležitá nejen pro předávání odborných znalostí, ale také pro
sdílení informací a zkušeností mezi pracovníky jednotlivých firem.
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V rámci diskuze ohledně náplně týmu se otevřela otázka nedostatku kvalifikovaných pracovníků.
Chybí technici a technický personál, obsluha finišerů… Přítomní by přivítali pomoc při propagaci
v rámci škol.
Tým by se měl zaměřit na vzdělávání dělníků. Důležitá spolupráce firem se školami. Byl odsouhlasený
Krajský akční plán vzdělávání, v jehož rámci se zavázali poskytovat odborníky pro přednášky na
školách.
Střední průmyslová škola v Chrudimi plánuje otevřít čtyřletý obor strojník stavebních strojů. Studenti
budou mít možnost ukončit studium po třech letech a dostanou výuční list. Je ovšem důležité cílit také
na rodiče. Společnost STRABAG a.s. nově vstoupila do projektu (zatím regionálního – Pardubický kraj
a Královéhradecký kraj) „Postav svou budoucnost“. Mělo by se jednat o plošnou dlouhodobou kampaň
ve spolupráci se stavebními školami a za podpory radních, která by měla zatraktivnit technické obory
a stavebnictví a přilákat nové lidi. Přítomní se shodli na tom, že je potřeba propagovat obor, ne firmy,
a zvyšovat jeho atraktivitu. Jedním ze způsobů může být krátký propagační film, co se dělá na
silnicích, jak dnes vypadají pracovní stroje, důležitý je ale i osobní kontakt. Dobrá by byla podpora
regionálních médií a hejtmana, dny otevřených dveří. Je potřeba, aby kampaň byla soustavná (rok,
rok a půl). Jiné obory (například zdravotnictví) měly na takovou propagaci velkou odezvu.
Na následném jednání vedoucího a tajemníka týmu bylo dohodnuto, že Sdružení ve spolupráci
s členskými firmami zrealizuje propagační video, které by mělo cílit především na získání zájmu žáků
základních škol o profese, které ve stavebnictví chybí aktuálně nejvíc (dlaždič, mistr…). Propagace
videa by měla probíhat mj. prostřednictvím výchovných poradců jednotlivých škol. Padl návrh, aby
zástupce Sdružení dal podnět na MŠMT či MMR ČR na vytvoření metodického pokynu, který by mohl
pomoci současnou neutěšenou situaci řešit.
Další možností propagace oboru zapojit se do aktivit a programů organizací, které aktivně
spolupracují s dětskými domovy a zaměřují se na mladé lidí, kteří odchází z domovů. Těmto je možné
nabídnout formou propagace perspektivu.
5. Související aktivity a další jednání
Od roku 2018 se chystají změny ve zpravodaji SILNICE MOSTY ‒ přesun některých informací na
web, průřez více obory, zahrnutí krátkých zpráv, větší spolupráci s firmami. Zpravodaj by také měl
sloužit jako informační kanál pro členy Sdružení. Nadále bude vycházet 4x ročně. Připravují se
webové stránky zpravodaje SILNICE MOSTY (www.silnice-mosty.cz), které budou spuštěny od první
čísla roku 2018.
Účastníci poukázali na stále větší potřebu lidí komunikovat prostřednictvím sociálních médií, například
Facebooku, a na to, že tento způsob komunikace se jim velmi osvědčil. Začátkem roku 2018 proto
Sdružení spustí také své facebookové stránky.
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 2018, 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.
Další zasedání týmu č. 4 je plánováno nejpozději na červen 2018.

Zpracovala: Mgr. Eva Procházková, tajemník týmu
Schválila: Mgr. Karin Bílková, vedoucí týmu
V Praze dne 15. 2. 2018
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