
 
 

KA08 B2 – Metodické dny 

Metodický den č. 6 – Spolupráce SŠ a odborných firem 

V rámci klíčové aktivity KA08 B2 se v konferenčních prostorách hotelu Theresia 
Kolín uskutečnilo dne 11.6.2015setkání pracovníků SOŠ a SOU stavební Kolín a zástupců 
firem z regionu i několika firem spolupracujících na projektu. Konkrétně se jednalo o 
pracovníky SOŠ a SOU stavební Kolín a o zástupce těchto firem: Zámečnictví a klempířství 
Petr Svoboda; Uni Kolín spol. s r.o.; Autodoprava Stehlíkovi; DAT Kolín s.r.o. ; DAT 
Kolín,s.r.o.; PRO-DOMA Kolín; Stal Kolín s.r.o.; Profitting Kolín; Roman Bejlek Kolín; 
V+H s.r.o. Kolín; Kvantlík s.r.o.; Stachema Kolín.  
 

Úvodní slovo metodického dne měl ředitel SOŠ a SOU stavební Kolín Mgr. Jindřich 
Synek, který přivítal všechny hosty a seznámil je s programem setkání. Poděkoval všem 
zúčastněným za spolupráci a za jejich dnešní účast. V další části setkání seznámil ředitel školy 
přítomné s  průběhem projektu v SOŠ a SOU Stavební Kolín.  Zaměřil se na zhodnocení 
dosavadní spolupráce SOŠ a SOU stavební Kolín, základních škol, sociálních partnerů i 
odborných firem. Tato spolupráce probíhala ve vybraných hodinách pracovního vyučování, 
výtvarné výchovy a fyziky. Další formou spolupráce byly společné exkurze a workshopy žáků 
SOŠ a SOU stavební Kolín a spolupracujících základních škol. Tyto exkurze byly pořádány 
ve vybraných odborných firmách tak, aby byly zajímavé pro žáky škol, ale i pro samotné 
firmy, které by zde mohli nalézt své potencionální zaměstnance. V další části metodického 
dne vystupovali se svými příspěvky zástupci přítomných firem, kteří se zabývali 
problematikou zaměstnávání absolventů škol v jejich firmách. Ve své praxi se setkávají s tím, 
že mladým absolventům škol chybí základní pracovní návyky, odpovědnost, kladný přístup 
k práci. Největším problémem je zřejmě nedostatek odpovědnosti u mladých lidí, protože si 
s sebou přinášejí negativní návyky ze škol (jde např. o absenci v zaměstnání a o její 
omlouvání).  

 Diskutující také konstatovali, že pro zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické 
obory je naprostou nutností dobrá vybavenost škol. Právě špičkově vybavené odborné 
laboratoře a učebny jsou základním předpokladem pro zajímavou výuku těchto oborů na 
školách. V této oblasti je velký prostor pro větší spolupráci s firmami, které mohou školy 
podpořit a pomoci je vybavit příslušnou technikou. 

Během diskuse došlo také k výměně názorů na to, jakými formami výuky nejlépe 
vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Přítomní se shodli na tom, že právě 
přiblížení výuku co nejblíže praxi, je jednou z dobrých možností, jak u žáků vzbudit patřičný 
zájem. Další zajímavou možností je větší provázanost praktického vyučování (zejména na 
odborných školách) s praxí. To, že praktická výuka probíhá přímo v jednotlivých firmách, 
zvedá u některých žáků zájem o daný obor a skutečně v něj zůstávají i po skončení studia. 

 

 

 




