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Úvod 

Cílem tohoto dokumentu je ukázat, jaké existují formy spolupráce firem se školami a jaké výhody 

tato spolupráce firmám přináší. Pro zjištění konkrétních příkladů probíhající spolupráce firem se 

školami provedlo sdružení OK4Inovace 6 rozhovorů s firmami různých velikostí. Shrnující 

informace z rozhovorů uvádí druhá kapitola. Příklady dobré praxe konkrétních firem jsou 

obsaženy v příloze tohoto dokumentu. 

Zaměstnavatelé s odchodem silných technicky zaměřených ročníků do důchodu stále více pociťují 

nedostatek kvalifikované pracovní síly. Tento problém se týká oborů hlavně ve strojírenství, 

stavebnictví a elektrotechnice. U dnešních absolventů škol zaměstnavatelé postrádají především 

dostatek praktických zkušeností. Většina zaměstnavatelů absolventy přijímá, můžeme se ale 

v praxi setkat i se zaměstnavateli, kteří absolventy neupřednostňují. Je proto nezbytné 

prohlubovat na různých úrovních spolupráci firem se školami. Spolupráce ve všech různých 

formách by měla pomoci k úspěšnosti absolventů na trhu práce. Součinnost škol  

a zaměstnavatelů, a to především v oblasti odborného vzdělávání, lze tedy považovat za jeden ze 

stěžejních nástrojů udržování a zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.  

1 Spolupráce škol a firem obecně 

Při jakékoliv vzájemné spolupráci je nutné, aby byla prospěšná oběma stranám. Zaměstnavatelé 

tak mají možnost podílet se na obsahu a formě výuky, vybrat si schopné studenty v průběhu studia 

a tím si zajistit kvalitní pracovní sílu do budoucna. V následujícím textu se budeme zabývat 

zejména spoluprací se středními odbornými školami. [1]   

 Jaké mohou být způsoby spolupráce 

Spolupráce se školami je realizována různými způsoby, nejběžnějšími jsou: 

 odborné praxe 
 exkurze žáků, popř. pedagogů do firem,  
 stipendia, 
 materiální a technologická výpomoc škole, 
 prezentace, přednášky, předváděcí akce, besedy apod., na kterých firma prezentuje nové 

trendy v oboru či nové technologie, 
 účast odborníků z praxe u závěrečných zkoušek, 
 kooperace při zajištění praktického vyučování, 
 organizace soutěží a zajištění ceny pro výherce. 

Smluvní zajištění spolupráce 

Formální ukotvení spolupráce bývá obvykle zajištěno smluvně, tj. formální smlouvou či dohodou. 

První možností je uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi školou a firmou. Používá se 

nejčastěji u zajištění odborného výcviku a odborných praxí, exkurzí pro pedagogy, poskytnutí 

pomůcek nebo při účasti na závěrečných zkouškách nebo v případě, kdy školy zajišťují školení pro 

pracovníky firem. Druhým způsobem je uzavření smlouvy mezi firmou a žáky o stipendiích, 

materiální podpoře či závazku budoucího zaměstnání. Další častou formou spolupráce škol  

a firem jsou exkurze žáků ve firmách. Většina firem zapojuje své odborníky do výuky žáků. 

Dochází také k partnerství škol a firem na projektech nebo k materiální a technologické výpomoci 

firem školám. Kromě výuky žáků probíhají v rámci spolupráce i jiné aktivity škol – například 

organizace a účast na různých soutěžích. V těchto případech může spolupráce probíhat i bez 

smlouvy. 
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Personální a finanční zajištění spolupráce 

Zejména větší firmy mají na zajišťování tohoto vztahu se zástupci škol vyhrazeného pracovníka 

z personálního oddělení. Většina firem však řeší spolupráci škol v rámci běžných činností  

a speciální pracovní pozice není v rámci firmy vyhrazena.  Významným faktorem je i velikost 

zaměstnavatele. Ve větších podnicích jsou v mnoha případech na spolupráci zvyklí a jsou schopni 

vyčlenit příslušné lidské kapacity. U malých či středních podniků je často problémem najít 

pracovníky, kteří by se spolupráci se školou systematicky věnovali. Pro financování spolupráce se 

školou (školami) firmy většinou nemají předem stanovený rozpočet.  

 Odborné praxe podrobněji 

 

Délka praxe 

Firmy hodnotí pozitivní přínos praxí spíše z hlediska dlouhodobějšího (vyzkoušení potenciální 

pracovní síly) než krátkodobého. Spíše pozitivněji je vnímána dlouhodobější forma praxí, během 

níž dochází k plynulejším a soustavnějšímu přenosu zkušeností a poznání předpokladů studenta. 

V obou případech je však potvrzována důležitost kvalitní přípravy a samotné organizace praxe. 

U dlouhodobé praxe vidí firmy výhodu v tom, že si mohou za minimální náklady studenty 

odzkoušet a vybrat si tak možné budoucí zaměstnance. Zde se klade důraz na přípravu  

a organizace praxe. Nevýhodou je kapacitní vytížení zaměstnance, který se žákům věnuje. 

U krátkodobé praxe může firma vidět ve studentech cennou pracovní sílu, která jí pomůže např. 

v době dovolených.  
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Odměňování 

Odborné praxe dnes již nebývají jen bezplatné. Některé firmy studentům platí podle počtu 

odpracovaných hodin. Další firmy studenty honorují například nižší mzdou než zaměstnance nebo 

kapesným.  

Některé firmy jsou ochotny školám přispívat například formou zmíněných motivačních 

programů, stipendií, vybavením dílen apod., firmy platí praktikantům i obědy. Praxe jsou většinou 

bezplatné, tj. žádná strana té druhé nic neplatí. Existují ovšem firmy, kterým je praxe studentů ze 

strany školy fakturována podle počtu studenty odpracovaných hodin a kvality jejich práce. Firma 

tak platí škole za práci studentů a musí se tedy sama snažit, aby studenty řádně využila.  

V některých firmách praktikanti dostávají nižší mzdu jako ostatní zaměstnanci, případně určité 

kapesné, související s kvalitou odvedené práce a pracovní morálce. Ve firmách také mohou 
dostávat praktikanti dohodu o provedení práce na celý rok a práci vykonávají podle potřeby. 

Kde se praxe realizuje 

Praxe žáků učebních oborů jsou velmi variabilní a při stanovení místa realizace praxe záleží na 

domluvě se školou. Praxe probíhají formou odborné výuky přímo ve firmách nebo se firma podílí 

na vybavení dílen školy. V některých školách se praktická výuka v dílnách střídá (např. po 

týdnech) s praxemi ve firmách. Firmy se, alespoň podle vyjádření svých zástupců, jednotlivým 

modelům příliš nebrání, i když z jejich strany je zřejmá preference prvního modelu (praxe jen ve 

firmě). V řadě firem se shodli na tom, že odborné praxe studentů mají význam i pro učitele či 

mistry odborného výcviku na školách samých. Ti mají možnost spolu se svými studenty 

nahlédnout do skutečných provozů firem, a tak srovnávat své zkušenosti a informace, které jsou 

z téměř vždy zpožděné za aktuální situací ve firmách. Parametry praxí stanovují většinou samotné 

firmy.  

Co ovlivňuje úspěch praxe 

Na úspěch spolupráce mezi školou a firmou mají hlavní vliv ředitel školy, učitel odborného 

výcviku, management firmy a pověřený pracovník firmy. Obě strany musí umět vzájemně 

komunikovat a nastolit oboustranně prospěšnou spolupráci. Z různých důvodů je v některých 

oborech spolupráce úspěšnější a v některých méně úspěšná. Je možné se domnívat, že svoji roli 

hraje nejen ekonomická situace v daném oboru, ale také míra nezaměstnanosti v místě působnosti 

školy a zaměstnavatelů a podpora ze strany místní a krajské správy.  

V naprosté většině firem je spolupráce se školami organizačně zajišťována personálními, HR či 

jinak nazvanými odděleními. Ve větších firmách existuje v rámci těchto útvarů koordinátor praxí, 

v menších firmách ji má na starosti někdo z vedení firmy, případně ji zajišťuje sám ředitel. Role 

těchto zodpovědných pracovníků je většinou koordinační, vlastní zodpovědnost za průběh praxí 

je na vedoucích pracovnících oddělení či útvarů firmy, do kterých jsou studenti zařazeni. Pro 

pracovníky v roli koordinátorů je to běžnou součástí jejich pracovní náplně a nejsou za to nijak 

zvlášť honorováni. Vedoucí pracovníci, kteří zodpovídají za vlastní průběh praxí (většinou mistři), 

jsou obvykle za tuto činnost nějakou formou odměňováni. O tuto činnost je mezi zaměstnanci 

většinou zájem, vnímají to jako určité zpestření. Samozřejmě existují i zaměstnanci, kteří tuto 

zodpovědnost odmítají. Pro firmy je ale samozřejmě příprava i samotný výkon praxí zátěží. 

Pro rozsah spolupráce firem se školami hraje důležitou roli to, zda jde o firmu s lokálním 

významem, či zda se jedná o firmu s nadregionální působností. Typy firem s lokálním významem 

většinou úzce spolupracují s několika málo školami v daném regionu. Druhá skupina firem nabízí 

spolupráci a prostor pro odbornou praxi širokému spektru škol i mimo vlastní region. Je to dáno 

jednak jejich oborovou profilací, jednak situací v daném regionu.  
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V poslední době se vztah firma a škola zlepšuje. Většinou jsou v tomto směru firmy iniciativnější 

více než školy. Samostatnou kapitolou je technické vybavení škol, které je často zastaralé  

a studenti na něm získávají vůbec první zkušenosti a dovednosti. Když přijdou na praxi do firmy, 

setkají se s moderním vybavením, se kterým ovšem zase neumí zacházet. Studenti pak  

z tohoto hlediska nejsou příliš na praxi připraveni. 

Dostupnost a kvalita praktikantů 

Podle firem patří mezi největší nedostatky absolventů komunikační dovednosti, odborné znalosti 

a znalost cizích jazyků. Firmy u absolventů kladou význam na ochotu učit se a rozvíjet své znalosti 

v různých oblastech (např. výpočetní technika). Zlepšení studentů je nutné i v oblastech jako jsou 

například čtení a porozumění pracovním instrukcím, schopnost rozhodovat se, nést 

zodpovědnost, řešit problém, schopnost týmové práce, flexibilita a adaptabilita. 

 

Řešeným problémem jsou osobnostní dispozice učňů. Jde o ty žáky základních škol, kteří se  

s ohledem na svůj prospěch, rodinné zázemí či morální vlastnosti nedostali na střední školy 

s maturitou. Vyučení je pro ně často nouzové východisko. Velká část z nich se o obor nezajímá  

a část není dostatečně motivována k dalšímu studiu, pravděpodobně na základě přístupu jejich 

rodičů, a skončí v evidenci na úřadu práce. Od toho se odvíjí jejich pracovní morálka, nemají 

pracovní návyky a nedodržují pracovní dobu. Z tohoto typu absolventů firmy obtížně vybírají své 
budoucí zaměstnance. 

Žáků středních škol, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách, je čím dál tím méně, 

což znamená, že je stále méně těch, kteří se zamýšlejí nad tím, kde budou po skončení střední školy 

pracovat. Problémem je, že se to týká nejen žáků gymnázií, kde je to vcelku pochopitelné, ale i žáků 

odborných škol, kteří jsou, či by měli být, primárně pro praxi připravováni.  
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I přes kritické názory se řada firem shoduje v tom, že úroveň teoretických znalostí žáků středních 

škol je vyšší, lepší je i jejich jazyková vybavenost a počítačová gramotnost. To, co studentům ve 

větší míře chybí, jsou specializované odborné znalosti (u technických oborů např. čtení výkresů, 

práce s pracovními pomůckami apod.), jejichž výuka je ve většině škol potlačena ve prospěch 

teoretické výuky, nezbytné ke zmíněnému dalšímu studiu na vysokých školách.  

Doporučení 

 Realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali 

představu o reálném pracovním prostředí. 

 Aktivně zapojit zaměstnavatele do přípravy žáků a přibližovat tak obsah výuky požadavkům 

pracovního trhu. 

 Využívat technologické vybavení firem při odborném výcviku žáků. 

 Rozvíjet návyky žáků související s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci  
na pracovištích zaměstnavatelů. 

 Napomoci žákům osvojit si etický kodex ve firmě. 

 Rozvíjet komunikační dovednosti studentů v pracovním kolektivu. 

 Další typy spoluprací podrobněji 

Spolupráce firem a škol se často neomezuje jen na zajišťování odborných praxí žáků. Tam, kde 

existují těsné kontakty mezi nimi, je spolupráce širší a rozvinutější. Některé firmy umožňují 

prezentaci škol jak ve svých provozech či informačních kanálech (podnikových časopisech, 

nástěnkách), tak na různých veletrzích či v jiných svých externích aktivitách, pořádají různé 

propagační akce pro rodiče a jejich děti apod. Také pořádají pro zájemce ze škol, jak učitele, tak 

studenty, různá školení a kurzy. Podobně školy zase prezentují partnerství s příslušnými firmami 

na veletrzích vzdělávání či svých aktivitách.  

Využití odborníků z praxe 

Zapojení odborníka z praxe má podporovat rozvoj a zájem žáků o obor a doplňovat jejich odborný 

přehled o novinky z oboru. Odborník z praxe může spolupracovat se školou při zadávání 

praktických úkolů a jejich řešení ve firmě, při exkurzích žáků apod. Odborníkem z praxe pro účely 

zapojení firmy do přípravy žáků může být například zaměstnanec firmy nebo OSVČ. Zapojení 

odborníka je na základě předem domluveného programu realizováno tak, aby navazovalo na 

teoretickou výuku a doplňovalo ji. 

Nejčastější formy zapojení odborníka z praxe do výuky: 

 aktuální seminář na předem domluvené téma, 

 příležitostná exkurze do vybraného podniku s cílem seznámit žáky s prostředím firmy, 
jejím vedením, činností nebo zkušenostmi z některých vybraných činností (např. pokud 

provádí odborník nějakou zajímavou nebo neobvyklou zakázku), 

 zavedení motivačních prvků pro žáky – soutěže, možnost přípravy na zkoušky profesní 
kvalifikace. 

Stáže a jiné formy praxe učitelů odborných předmětů  

Stáž či jiná forma praxe učitelů by měla být realizována na firemním pracovišti. Mohou být také 

zapojeni další sociální partneři (představitel obce a regionu, rodiče a další místní instituce). 

Doporučujeme ve spolupráci se zaměstnavateli podrobně naplánovat účel stáže, její rozsah, 
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termín, počet zapojených učitelů, jejich zapojení v průběhu stáže a požadavky na stážistu ze strany 

zaměstnavatele.  

Kariérové poradenství 

Důležitou roli hraje i kariérový poradce ve škole. Mezi možnosti, jak přiblížit práci ve firmě nejen 

kariérovým poradcům, ale i žákům samotným, patří například možnost být v kontaktu 

s kariérovými poradci či uskutečnit exkurze poradců i žáků do firem. 

 

Volnočasové aktivity 

V odborných školách mohou zaměstnavatelé pomáhat v rámci volnočasových aktivit žáků 

podporovat žáky v zájmu o obor. Jedná se zejména o žáky mimořádně nadané, ale i o další žáky, 

kteří mají zájem věnovat se ve volném čase rozvoji vlastních odborných dovedností. Formami 

těchto aktivit mohou být např. kroužky, soutěže, brigády, příměstské tábory a další. 

Doporučení 

 Zvyšovat odborné kompetence studentů a učitelů praktického vyučování v teoretické  

i praktické rovině, i za podpory odborníků z praxe. 

 Seznamovat studenty i učitele v prostředí školy, firmy nebo školicích středisek s novými 
poznatky i trendy v konkrétním oboru vzdělání, s novými technologiemi a pracovními 

postupy, s novými přístroji a nástroji. 

 Podporovat nadané žáky a motivovat je k dalšímu studiu a práci v oboru. 

 Zapojit do přípravy a realizace profilové maturitní zkoušky zaměstnavatele a sociální 
partnery. 

 Klást důraz na socializační aspekty - formování postojů například k práci, práci ve skupině, 
v týmu, odpovědnost jednotlivce za vlastní práci, vztah nadřízený – podřízený, pracovní 

vztahy, lidská rovina, práce na sobě, úloha vzdělávání a osobnostního rozvoje, profesní  

a stavovská příslušnost a hrdost, ocenění za práci – nejeden finanční motivace aj. 
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2 Příklad stipendijního programu: Učte se za peníze 

Příkladem spolupráce firem se školami je projekt na podporu učňovského školství s názvem Učte 

se za peníze. Zemědělské, potravinářské a průmyslové firmy se tímto projektem snaží oslovit žáky 

odborných učilišť a středních škol v šumperském regionu. Do projektu jsou zapojeny firmy, 

zájmové sdružení a školy severní Moravy a jejich hlavním cílem je podpořit učňovské školství  

v regionu Šumpersko. Níže uvedené firmy se rozhodly prohloubit spolupráci škol a firem, podílet 

se na popularizaci profesí, nabídnout studentům srovnatelné podmínky, podporu při studiu,  

s cílem garance pracovního místa po úspěšném ukončení studia a garance podpory v dalším 

vzdělávání studenta, v případě dobrých výsledků. Do tohoto projektu se mohou hlásit i další firmy 

po domluvě se stávajícími členy.[2]  

 ÚSOVSKO a.s., Klopina 

 FORTEX – AGS, a.s., Šumperk 

 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., Hrabová 

 Siemens s.r.o., Mohelnice 

 ZLKL, s.r.o., Loštice 

 M.K.R. Plus s.r.o., Zábřeh 

 Vašíček-pekařství a cukrářství, s.r.o., Zábřeh 

 Elzaco spol. s r.o., Šumperk 

 Zájmové sdružení OK4Inovace, Olomouc 

Firmy zapojené do projektu jsou připraveny poskytnout žákům základní a prospěchové 

stipendium jak je uvedeno v následující tabulce.  

 
Základní měsíční 
stipendium ve výši 

Prospěchové 
stipendium ve výši 

1. ročník 1 000 Kč 2 000 Kč 

2. ročník 1 500 Kč 3 000 Kč 

3. a 4. ročník 2 000 Kč 4 000 Kč 

Výše základního měsíčního stipendia se vyplácí po dobu školního roku, nevyplácí se v době 

prázdnin a po dobu přerušení studia. Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově na konci 

školního roku. 

Podmínky pro vyplacení základního stipendia jsou: 

 Žák případně zákonný zástupce má s firmou uzavřenu dohodu o poskytování motivačního 
příspěvku. 

 Žák v daném roce nesmí mít neomluvenou absenci, omlouvání absence musí být v souladu 
se školským zákonem. 

 Žák v daném školním roce nesmí mít kázeňská opatření a v případech hodných zvláštního 

zřetele rozhodne zástupce firmy. 

Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia jsou: 

 Dosažení prospěchového průměru z odborných předmětů musí být hodnoceno známkou 
2,0 a v rámci odborného výcviku nesmí být žák hodnocen hůře než známkou dobrý. 

 Musí být splněny podmínky pro poskytování základního stipendia. 

Každý žák je také povinen vykonat během studia: 
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 Povinnou praxi stanovenou učebními osnovami, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 Brigádu v průběhu letních prázdnin trvající minimálně 15 pracovních dnů. V rámci této 
brigády bude studentovi vyplacena mzda dle vykonávané práce. 

Firma (budoucí zaměstnavatel) dále poskytne studentovi: 

 Vždy na začátku školního roku: pracovní oděv a pracovní obuv. 

 V průběhu praxe ve firmě: ochranné pomůcky a příspěvek na stravu ve stejné výši jako  
u kmenových zaměstnanců. 

V příloze 1 tohoto dokumentu naleznete vzor smlouvy o poskytnutí stipendia mezi firmou  

a žákem (popř. zákonným zástupcem). 

3 Příklady dobré praxe spolupráce škol a firem 

 Shrnutí příkladů dobré praxe oslovených firem 

Na diskutované téma provedlo sdružení OK4Inovace 6 rozhovorů s firmami různých velikostí, kde 

se předpokládalo, že určitá forma spolupráce se školami probíhá. Níže jsou uvedeny otázky, které 

byly firmám položeny spolu se shrnujícími odpověďmi. 

Společnosti se často snaží vycházet z poznatků o současném stavu na trhu práce. V současné době 

pociťují nedostatek technicky vzdělaných absolventů. Míra nezaměstnanosti je nyní na tak nízké 

úrovni, že se na pracovních úřadech vyskytují zejména dlouhodobě nezaměstnaní. 

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Mateřské školy: 

Některé firmy se snaží pro dané obory motivovat děti již v mateřských školách, aby zvýšily zájem 

o techniku. Jedním z příkladů může být dodávání různých stavebnic. Cílem využití stavebnic je 

zábavnou formou seznamovat již nejmenší děti s technikou, pěstovat u nich elementární zručnost  

a radost z vlastnoručně sestavených modelů. Příkladem je polytechnická stavebnice Kit4Kid, která 

z kvalitního dřeva umožňuje vytvářet různé funkční sestavy se zaměřením na technické detaily. 

Rozvíjí manuální zručnost a představivost. Je určena pro děti od 4 let. Jednotlivé díly jsou uloženy 

v krabicích, které lze využít pro tvořivou činnost. Některé díly jsou barevně odlišeny olejovým 

nátěrem. [3]    

Firmy také pořádají pro mateřské školy exkurze, kde se mnohdy spousta dětí poprvé setká 

s výrobou. V rámci spolupráce s mateřskými školami je důležité předem vytipovat možné školky, 

které se technikou chtějí zabývat, jelikož někteří učitelé nejsou tomuto tématu příliš nakloněni.  

 Základní školy: 

Nejčastější formou spolupráce se základními školami jsou exkurze a organizování různých 

soutěží, pomocí nichž si firmy snaží vytvářet určitou základnu potenciálních uchazečů  

o zaměstnání. Firmy tak vyvíjí aktivity, kterými se nenásilnou formou snaží přesvědčit žáky  

a jejich rodiče, že spojení s firmou pro ně může být zajímavé a studium technických oborů je cesta 

správným směrem. Firmy většinou spolupracují se základními školami, které jsou v rozumném 

dosahu. Spolupráce probíhá na několika úrovních. Příkladem je spolupráce s výchovnými poradci. 

Společnosti se také účastní dnů otevřených dveří na středních školách, kde poskytují zaměstnanci 

poradcům informace o možnostech pracovního uplatnění a o exkurzích. Další aktivitou je snaha 

zapůsobit na rodiče při výběru budoucího oboru žáka, například součinností pracovníků 
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personálních oddělení s učiteli. Společně se snaží informovat rodiče na třídních schůzkách. Toto 

se týká zejména žáků 9. tříd. Jedná se o informace týkající se možností pracovního uplatnění, a co 

může společnost nabídnout žákům základních škol z hlediska např. prospěchových stipendií. 

Prostřednictvím prezentace seznamují žáky a rodiče s profesemi, které bude společnost do 

budoucna potřebovat z důvodu přirozené fluktuace a odchodu současných zaměstnanců do 

důchodu. Ukazují volná pracovní místa nabízená úřadem práce, která jsou převážně z oblasti 

průmyslové výroby. Dále uvádí na příkladech zaměstnanců, jakou mají možnost vybudovat 

kariéru.  

Některé firmy ve spolupráci se středními školami nabízí žákům základních škol návštěvu dané 

střední školy, kde si mohou vyzkoušet různé činnosti spojené s manuální zručností. Firmy také na 

svoje náklady vyrábí technické pomůcky, které posléze poskytují školám jako výukový materiál. 

K tomuto účelu se dá využít i zbytkový materiál.  

Příkladem spolupráce firem se základními školami je také aktivní zapojení zaměstnanců 

společností do výuky, aby předali studentům své praktické zkušenosti. Podnikatelé se je snaží  

i motivovat např. k podnikání. Tyto přednášky se mohou vyplácet, jelikož již dnes existují zpětné 

vazby od studentů, kteří zahájili své podnikání na základě zkušeností prezentovaných na 

přednáškách.  

Vhodnou aktivitou je také účast na burzách práce, kde se firmy žákům představují. Další formou 

spolupráce je organizování táborů či škol v přírodě. Zde se žákům věnují zaměstnanci firmy  

a poskytují dětem technické pomůcky, které využívají při různých soutěžích.  

Některé firmy či podnikatelé se podílí na zavádění projektové výuky do základních škol. Tyto 

projekty jsou zaměřeny na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků 5. až 9. 

tříd a jejich implementace do výuky a do ŠVP. Výsledkem těchto projektů pak jsou vytvořené 

vzdělávací programy, vzdělávací moduly a metodiky. 

 Střední školy: 

 

V rámci spolupráce firem se středními školami se nejčastěji můžeme setkat s poskytováním praxí 
během studia, nabídkou placených brigád či organizování soutěží. Společnosti nabízí studentům 

praxe, které musí v průběhu studia povinně absolvovat. Počty studentů se odvíjí od velikosti firem. 

V období prázdnin pak společnosti zaměstnávají studenty prostřednictvím placených brigád. 

Studenti většinou chodí na brigády opakovaně a zkušenosti s nimi bývají podle firem dobré. 

Společnosti někdy spatřují problém v tom, že nadanější studenti se začnou orientovat na 

následující studium a do dané firmy se již nevrátí. V rámci organizace soutěží firmy poskytují 

studentům materiál a finanční podporu.  
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Některé společnosti jsou zapojeny do stipendijních programů. Cílem programu je nabízet 

studentům podporu při studiu ve srovnatelných podmínkách, přičemž hlavním cílem je 

prohloubit spolupráci škol a firem a tím i zvýšit popularizaci technických profesí. Celková výše 

stipendia se určuje podle prospěchu studentů v odborných předmětech, netolerují se neomluvené 

hodiny a kázeňské přestupky. Někteří studenti pokračují na vysokou školu a mohou do 

společnosti nastoupit po jejím ukončení. V případě, že student absolvující stipendijní program po 

ukončení studia do společnosti nenastoupí, poskytnuté stipendium společnosti vrací.  

Dalším příkladem spolupráce je účast společností na fiktivních výběrových řízeních. Společnosti 

po dohodě s vedením školy vypíší žádost na fiktivní výběrové řízení na předem stanovené pozice. 

Tato výběrová řízení probíhají tak, že si žáci vyberou pracovní pozici, kterou by chtěli vykonávat 

a zašlou do společnosti životopis s motivačním dopisem. Na základě zaslaných životopisů si 

společnost vybere určitý počet uchazečů, kteří ji nejvíce oslovili a měli nejlépe zpracovaný 

životopis, na základě toho jim dává možnost se fiktivního výběrového řízení zúčastnit. Výběrová 

řízení probíhají přímo na škole. V průběhu řízení firma žáky upozorňuje na chyby, kterých se 

dopouštějí a co by měli zlepšit z hlediska svého projevu, aby do budoucna byli úspěšní při reálných 

pohovorech.  

Společnosti se také snaží pomoci školám tím, že jim zakupují nová technická zařízení, která 

přispívají do vybavení dílen. Společnosti si tak zaručují, že žáci pracují na moderních zařízeních,  

a tím se seznamují s novou moderní technikou a do firemního prostředí pak vstupují lépe 

připraveni.  

Společnosti také v omezené míře nabízí absolventům středních škol účast na vzdělávacích 

programech v zahraničí. Výhodou je, že se absolventi zdokonalí v cizím jazyce.  

Další formou spolupráce je zadávání témat maturitních prací a poskytnutí odborných konzultací 

při jejich řešení. Některé společnosti se účastní přednášek, ve kterých studentům prezentují, jak 
zlepšovat své schopnosti a dovednosti a následně uspět na pracovním trhu. V situaci, kdy 

společnosti disponují speciálně vybavenými učebnami, které využívají k zaškolení svých 

zaměstnanců a k testování svých zařízení, nabízí také studentům prostor pro vyzkoušení svých 

nápadů a teorií, ale mohou zde vykonat i odbornou praxi. Žáci si mohou sami vytvořit  

a ozkoušet různá výrobní řešení.  

Firmy také navazují kontakt s nadanými žáky středních škol pomocí soutěže Středoškolská 

odborná činnost (SOČ). V některých případech pak nabídnou studentům práci na plný úvazek.  

Firmy se snaží zvyšovat odborné kompetence učitelů tím, že své odborníky posílají vyučovat do 

škol v teoretické i praktické rovině. Reálné kooperace mezi odborníky z praxe a učiteli odborných 

předmětů se zaměřují na přenos zkušeností a znalostí v oboru. Učitelé jsou seznamování 

v prostředí firmy nebo přímo ve škole s novými poznatky a trendy v konkrétních oborech, dále se 

zde seznamují s novými technologiemi, pracovními postupy a s novými přístroji. 

 Vysoké školy: 

Společnosti spolupracují i s vysokými školami. Spolupráce spočívá například v nabídce 

stipendijních programů. Výše poskytnutých stipendií se liší. Studenti také vykonávají ve 

společnosti odborné stáže. Prochází postupně všechny úseky společnosti od výroby až po vývoj. 

Studenti tak získávají cenné zkušenosti a představy o budoucím uplatnění. Ve většině případů 

následně dostanou nabídku na pracovní poměr. Studenti mají možnost v průběhu studia získat 

finanční příspěvek na odborné a jazykové kurzy. Společnosti někdy nabízí studentům bezúročné 

půjčky. Mohou také vycestovat spolu se zaměstnanci společnosti na veletrhy po celém světě.  
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Některé firmy zadávají témata diplomových prací a poskytují konzultace při jejich zpracování.  

Dále spolupracují se školou v rámci zpracování posudků u diplomových prací a následném 

zhodnocení možnosti aplikace v praxi.  

Někteří studenti v průběhu studia pracují pro firmy jako OSVČ. Díky tomuto faktu postupně 

dochází přes studenta k propojení s vysokou školou různou formou spolupráce. Studenti se ve 

firmě během studia postupně seznamují s různými činnostmi napříč firmou pod vedením 

zkušených zaměstnanců, jako jsou například navrhování, projektování, kalkulace, atd. Studenti 

dále spolupracují na výzkumných a vývojových projektech. Na základě úspěšné spolupráce může 

být do budoucna navázán pracovní poměr ve firmě.  

 

Některé společnosti zakládají nadace, které mají za cíl podporovat talentované studenty, kteří by 

chtěli studovat, ale žijí v podmínkách, které jim to nedovolují. Nadace podporuje i studenty, kteří 

by si chtěli rozšířit vzdělání například v zahraničí. Společnosti se také účastní neformálních 

posezení se studenty, kde jim nabízí své podnikatelské náměty a následnou spolupráci. 

2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje? 

Spolupráci se školami se u společností střední velikosti věnují průměrně 2 zaměstnanci, u velkých 

firem však až 15 zaměstnanců. Při vyšším počtu zaměstnanců se průměrně jedná o jednu čtvrtinu 

pracovního úvazku. 

3. Jaké formy prezentace společnost využívá ve školách? 

Společnosti se prezentují na školách různými způsoby. Jedná se například o prezentaci 

prostřednictvím propagačních materiálů, článků do školních časopisů, dále se jedná o podporu 
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různých soutěží, účast na dnech otevřených dveří a o komunikaci s řediteli škol při různých akcích. 

Některé firmy jsou se školami propojeny přes sociální sítě.  

4. Je společnost ochotna přispět školám zbytkovým materiálem?  

Některé společnosti školám poskytují materiál, a to jak v rámci podpory výuky v dílnách či 

podpory různých soutěží, kde se materiál dá využít. Jedná se o zbytkový materiál nebo materiál, 

který má svá specifika a nedá se při výrobě již využít (např. měděné dráty, trubky, hranoly, čočky, 
atd.). 

5. Jaký způsob spolupráce se školami je pro společnost nejefektivnější? 

Názory na nejefektivnější způsob spolupráce se v jednotlivých firmách liší. Někdo považuje za 

nejefektivnější praxe nebo stipendijní programy, někdo klade důraz na zacílení na rodiče při 

rodičovských schůzkách a zapojení studentů do různých projektů. Dalším názorem je předávání 

praktických zkušeností studentům a uvádění konkrétních příkladů z praxe. Některé společnosti 

mají zahájenou spolupráci s danou střední školou na tak vysoké úrovni, že pro ni představuje 

hlavní zdroj studentů a po absolvování stipendijního programu a po ukončení studia je ve 
společnosti zaměstnána přibližně polovina studentů, kteří programy absolvovali. 

6. Jaký je zájem společnosti o absolventy? 

Společnosti zapojené do průzkumu ve většině případů mají zájem o absolventy a množství 

přijatých absolventů se odvíjí od velikosti podniku a od počtu volných pracovních míst na 

pozicích, kde se mohou absolventi uplatnit. Menší společnosti mají vybudované stabilní týmy lidí 

a uplatnění pro absolventy je menší. K doplnění pracovního týmu dochází pouze v případě, že 

někdo odejde. Poté firmy hledají nové zaměstnance z řad absolventů. Společnosti často 

upřednostňují absolventy s praxí, kterou u nich vykonávali studenti v průběhu studia nebo zde 
vykonávali brigádu. 

7. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

Odpovědi na tuto otázku se u firem liší. Některé jsou s kvalitou absolventů spokojeni a mají s nimi 

dobré zkušenosti. Ve větší míře jsou ale společnosti nespokojeny. Hlavní nedostatky spatřují  

v ochotě studentů pracovat, v nestabilitě pracovního výkonu, v nezájmu o obor. Studenti mají také 

zastaralé znalosti a špatné jazykové vybavení. Jako velký nedostatek uvádí i nedostatečnou 

propojenost s praxí. Školy se mnohdy spíše řídí svými osnovami a nemají zájem o to, co firmy 

chtějí v praxi, čemuž odpovídají znalosti a zkušenosti hotových absolventů. Studentům chybí 

kontakt s realitou a praxí. Nejsou manuálně zruční a nemají zkušenosti s prací „rukama“ (např. se 

zapojováním, montážemi apod.). V praxi se tedy své teoretické znalosti mnohdy bojí využít, aby 

nedošlo k nějakému úrazu (např. v profesi elektrikář). 

8. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Společnosti se většinou soustředí na Olomoucký kraj, ale nebrání se přijímat i absolventy z jiných 

krajů. Některé společnosti nabízí i vlastní ubytování. Shodují se ale, že z důvodu neochoty dojíždět 

za prací z jiných krajů či neochoty se přestěhovat je nejvhodnější hledat absolventy z tohoto kraje.  

 



 
 

15 
 

 Příklad dobré praxe - Koyo Bearings Česká republika s.r.o.   

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Mateřské školy:  

V rámci spolupráce s mateřskými školami společnost zakoupila dřevěné stavebnice Kit4Kid pro 

podporu polytechnického vzdělávání. Cílem polytechnické stavebnice Kit4Kid je zábavnou 

formou seznamovat již nejmenší děti s technikou, pěstovat u nich elementární zručnost  

a radost z vlastnoručně sestaveného auta, rakety nebo letadla. Originální konstrukční 

polytechnická stavebnice z kvalitního dřeva umožňuje vytvářet různé funkční sestavy se 

zaměřením na technické detaily. Rozvíjí manuální zručnost a představivost. Je určena pro děti 

od 4 let. Jednotlivé díly jsou uloženy v krabicích, které lze také využít pro tvořivou činnost. 

Některé díly jsou barevně odlišeny olejovým nátěrem. Společnost zakoupila celkem osm kusů 

těchto stavebnic, které byly rozmístěny do osmi mateřských škol v Olomouci. Výběr mateřských 

škol byl zrealizován ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce, který vytipoval podle 

požadavků společnosti vhodné mateřské školy. Společnost plánuje zapojené mateřské školy 

znovu oslovit, a požádat je, aby děti sestavily svůj model, který není součástí stavebnice. Na 

základě toho by společnost uspořádala soutěž mezi mateřskými školami  

o nejlepší vlastní model sestavený ze stavebnice.  

 Základní školy:  

Společnost nespolupracuje s konkrétními základními školami, ale nechává si školy vytipovat 

prostřednictvím Magistrátu města Olomouce. Společnost má například zájem vybavit dílny na 

základních školách. Magistrát města Olomouce se tedy snaží naleznout školy, které mají zájem  

o polytechnické vzdělávání a které potřebují vybavit dílny. Úkolem je také zjistit, jaký materiál, 

nářadí či další pomůcky školy potřebují. Na základě zjištěných informací se společnost rozhodne, 

jaké množství finančních prostředků do vybavení dílen uvolní. 

Přibližně desetkrát za rok společnost organizuje pro základní školy exkurze, zejména pro žáky 

8. tříd, kteří se rozhodují o budoucí volbě střední školy. Dále se prezentuje školám na burzách 

práce, kde také nabízí možnosti exkurze. Exkurze se pořádají i pro střední školy či učiliště. 
Většinou společnost oslovuje spíše učiliště, z důvodu většího potenciálu budoucích 

zaměstnanců. Základní školy se na společnost obrací samy. Do budoucna se společnost chce více 

zaměřit na základní školy a účastnit se například rodičovských schůzek, kde by přišla do 

přímého kontaktu s rodiči a kariérními poradci. Společnost spatřuje velké nedostatky 

v kariérovém poradenství, jelikož se v praxi setkává se situací, že děti přijdou s poradci do styku 

minimálně a na téma volby povolání se jim ve škole příliš nevěnují. 

 Střední školy:  

Společnost spolupracuje s mnoha středními školami. Jedná se o Střední školu Technickou  

a obchodní, Kosinovu v Olomouci, Sigmundovu střední školu strojírenskou v Lutíně, 

Střední průmyslovou školu strojnickou v Olomouci, Střední průmyslovou školu  

a Střední odborné učiliště Uničov a také dříve spolupracovala se Střední školou 

elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou. 

Důležitou cílovou skupinou jsou pro společnost odborná učiliště, zejména pak strojaři, obráběči 

kovů, mechanici, nástrojaři, apod. Dlouhodobá spolupráce probíhá se Sigmundovou střední 

školou strojírenskou v Lutíně. Spolupráce se později rozšířila i se Středním odborným učilištěm 

v Uničově. Školy v rámci vzniklé spolupráce přizpůsobily své obory, které vyučují (jako např. 

obráběči kovů a nástrojaři). Studenti ve společnosti absolvují povinné praxe a také zde probíhají 
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závěrečné zkoušky. Některým úspěšným absolventům je po ukončení studia nabídnuto pracovní 

místo. Průměrně zaměstnává 15 studentů ročně formou stipendijního programu. V tomto 

programu je stanovená hodinová odměna a motivační složka mzdy. Měsíčně tak studenti mohou 

získat kolem 3 000 Kč. Studenti pobírají benefity jako běžní zaměstnanci. Je jim například 

poskytnut příspěvek na stravování a pracovní oděv včetně ochranných pracovních pomůcek.  

Společnost se účastní přednášek jako např. na Střední průmyslové škole strojnické, kde 

studentům prezentuje, jakým způsobem se mají připravit na pracovní pohovor. Dále pořádá 

oborové soutěže, zadává témata pro maturitní práce a také pro soutěž Středoškolské odborné 

činnosti (SOČ). V rámci soutěže SOČ se v loňském roce ujalo téma, jehož výsledkem byla výroba 

ložiska. Zadáním bylo vyrobit jakoukoliv aplikaci, kde se ložisko nachází. 

 Vysoké školy:  

Spolupráce probíhá s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, 

Fakultou strojní, dále s VUT v Brně, Fakultou strojního inženýrství, UTB Zlín, Fakultou 

managementu a ekonomiky a také s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci 

netechnických oborů (žurnalistika a další). 

2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje?  

Jeden člověk se věnuje této činnosti v rámci jedné čtvrtiny úvazku. Jedná se o zaměstnance ve 

výrobě, kteří se věnují studentům při praxích. S touto činností je spojená administrativa 

(zpracování reportů, docházka apod.). Co se týká celkové práce se školami, organizování různých 

soutěží atd. jedná se o vytížení jednoho člověka na plný úvazek. 

3. Jaké formy prezentace společnost využívá ve školách? 

Společnost umísťuje do škol propagační materiály, dále se na školách účastní dnů otevřených 

dveří, přispívá články do školních časopisů a je se školami propojená přes sociální síť Facebook.  

4. Je společnost ochotna přispět školám zbytkovým materiálem?   

Společnost dodává středním školám a učilištím nepotřebný materiál, jako jsou například trubky.  

5. Jaký je zájem společnosti o absolventy? 

Společnost má zájem o absolventy. Ročně přijímá průměrně 15 studentů.  

6. Jaký způsob spolupráce se školami je pro společnost nejefektivnější a jaké jí 

přináší výsledky? 

Nejefektivnější je pro společnost spolupráce se Sigmundovou střední školou strojírenskou 

v Lutíně, která pro ni představuje hlavní zdroj studentů. Z této školy zaměstná přibližně polovinu 

studentů po absolvování stipendijního programu a po ukončení studia. 

7. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

Špatná pracovní morálka, pasivita, studenti se neumí vyjadřovat. S teoretickou přípravou 

studentů např. ze střední školy v Lutíně je společnost spokojena. 
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8. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Společnost hledá absolventy zejména z Olomouce. Důvodem je, že v současné době se na trhu 

práce vyskytuje více pracovních nabídek a lidé nejsou ochotni cestovat za prací. 

 Příklad dobré praxe - ELZACO spol. s r.o. 

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Střední školy:  

Společnost spolupracuje se středními školami, a to s Vyšší odbornou školou a Střední 

průmyslovou školou, Šumperk v oboru strojírenství a elektrotechnika (spíše elektrotechnika). 

Dále spolupracuje se Střední školou železniční, technickou a služeb, Šumperk, ve které mají 

zájem rozběhnout obor mechatronika. Další školou, se kterou firma spolupracuje, je Střední 

průmyslová škola elektrotechnická v Mohelnici. Spolupráce se školami spočívá 

v poskytování praxí studentům a odborných konzultací při řešení závěrečných prací. Společnost 

disponuje speciálně vybavenými učebnami mechatroniky – pneumatiky  

a elektrotechniky, které využívá nejen k zaškolení svých zaměstnanců, a k testování svých 

řešení, ale také při odborných praxích studentů. Společnost je vybavena dvěma učebnami  

a každá z nich obsahuje pět modulárních pultů, kde si žáci mohou sami vytvořit a ozkoušet různá 

výrobní řešení a schémata. Také je zde možnost využití 3D tiskárny. Společnost se snaží 

podporovat studenty formou stipendií. Většina studentů má zájem pokračovat studiem na 

vysokých školách, přesto se společnost snaží si studenty udržet, aby se po studiu vrátili. 

 Vysoké školy:  

V současné době společnost spolupracuje se dvěma absolventy Vysoké školy Báňské 

v Ostravě, kteří pracují jako OSVČ. I díky této spolupráci postupně dochází k propojení 

s vysokou školou různou formou spolupráce. Například jeden ze studentů Vysoké školy Báňské 

absolvuje nyní ve firmě během studia praxi, na které se postupně seznamuje s různými 

činnostmi napříč firmou pod vedením zkušených zaměstnanců, jako jsou například montážní 

práce, navrhování, projektování, kalkulace, řízení montáží a s dalšími aktivitami. Po ukončení 

studia chce společnost studenta zaměstnat. Společnost spolupracuje také s VUT v Brně, 

Fakultou strojního inženýrství, konkrétně s Energetickým ústavem – Odborem fluidního 

inženýrství Viktora Kaplana. Zde spolupracuje na projektech výzkumu a vývoje a v minulosti 

získala jednoho studenta, s nimž nějakou dobu spolupracovala, který následně odešel do 

konkurenční firmy. Firma také spolupracuje s ČVUT Praha v oblasti obnovitelných zdrojů, a to 

ve vývoji vodních turbín a vodních strojů a využití hydropotenciální energie. V rámci spolupráce 

s vysokými školami se společnost zapojuje do zpracování diplomových prací. 

Pro podporu talentovaných žáků, kteří by chtěli studovat, ale žijí v podmínkách, které jim to 

nedovolují, založil jednatel společnosti Jiří Vénos nadaci Elzaco. Nadace podporuje i studenty, 

kteří by si chtěli rozšířit vzdělání například v zahraničí, jelikož je toto vzdělání příliš nákladné. 

Společnost má zkušenosti se spoluprací se studenty, které si tzv. vychovali a proškolili, ale poté 

odešli do konkurenční firmy. I přesto má zájem v rámci nadace vychovávat studenty i pro jiné 

firmy, pod podmínkou poskytnutí příspěvku těchto firem do nadace. 

Společnost se snaží podporovat a zapojovat se aktivně do dalšího vzdělávání učitelů technických 
předmětů na středních školách a učilištích. Bohužel se setkává s nezájmem ze strany učitelů. 

Jako důvod učitelé uvádí nedostatek času. Společnost by ráda do budoucna uskutečnila projekt, 
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do kterého by se zapojili učitelé napříč školami z regionu, a tím by napomohla k rozvoji učitelů 

například v oblastech jako je mechatronika, strojírenství a elektrotechnika. Společnost ráda 

poskytne své prostory, odborníky a vlastní učební materiály.  

 

Společnost se snaží studentům ukázat praktický pohled v průběhu absolvování praxí, jelikož se 

žáci ve škole učí teorii a mnoho úloh řeší jen virtuálně. Praxe jsou zaměřeny na reálné aplikace 

automatizačních prvků. Studenti mají možnost „osahat“ si moderní přístroje, které společnost 

používá při realizaci zakázek. Tímto směrem se ubírá i zadávání a řešení ročníkových prací, které 

studenti středních škol zpracovávají v průběhu studia. Firma poskytuje zadání, odborné 

konzultace a případně i potřebný materiál.  

V rámci spolupráce se školami společnost nabízí své odborníky pro výuku žáků, vzdělávání 

učitelů, dále již zmíněné vybavené prostory pro výuku a také exkurze. 

2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje?  

Během dvoutýdenní odborné praxe se jeden člověk věnuje přibližně pěti studentům po pěti 

hodinách denně. Vybraní studenti absolvují ve firmě dlouhodobou odbornou praxi. Firma jim 

zadává praktické úlohy, při jejichž řešení dochází do společnosti ELZACO ke konzultaci. Jedná se 

přibližně o dalších 10 až 20 hodin v průběhu roku, v nichž se firma studentům věnuje. Společnost 

také spolupracuje s jedním učitelem, který využívá vybavení školicího střediska při výuce. Jedná 

se o dvě vyučovací hodiny ročně týkající se základů pneumatiky, které nejsou zahrnuty v běžných 

učebních osnovách. Exkurze v průběhu roku zaberou cca 10 hodin. 

3. Jaké formy prezentace společnost využívá ve školách? 

Společnost komunikuje s odbornými učiteli při realizaci praxí studentů. Dále komunikuje  

s řediteli při různých akcích. 

4. Je společnost ochotna přispět školám zbytkovým materiálem?   

V případě zájmu je společnost schopna poskytnout zbytky kabelů, vodičů a některé použité 

přístroje z oblasti silnoproudu a automatizace.  

5. Jaký je zájem společnosti o absolventy? 

Pokud se najdou šikovní a schopní absolventi společnost je ochotna je zaměstnat. Ročně 

zaměstnává přibližně dva absolventy. V poslední době se společnost nesetkala se situací, že by do 
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ní nastoupil čistý absolvent bez praxe. Spíše zde v průběhu studia spolupracovala se studenty  

a poskytovala jim praxi či brigády a po ukončení studia zde byli zaměstnáni.  

6. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

Hlavní nedostatky spatřuje v nedostatečné propojenosti s praxí. Školy se řídí svými osnovami  

a nezajímá je, co chtějí firmy v praxi, čemuž odpovídají znalosti a zkušenosti hotových absolventů. 

Chybí jim kontakt s realitou a praxí. Nejsou manuálně zruční a nemají zkušenosti s prací „rukama“, 

tj. se zapojováním, montážemi apod. V praxi se tedy své teoretické znalosti mnohdy bojí využít, 

aby nedošlo k nějakému úrazu (např. v profesi elektrikář). 

7. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Principiálně na tom nezáleží, pokud se vyskytnou absolventi z jiného regionu, společnost nabízí 

ubytování. V současné době má k dispozici 4 bytové jednotky. Převážně ale zaměstnává 

absolventy z šumperského regionu. Za dobu existence firmy využili možnosti ubytování tři 

zaměstnanci, kteří se zde poté usadili a zařídili vlastní bydlení. V poslední době možnosti 

ubytování nikdo nevyužil. 

 Příklad dobré praxe - PRECHEZA a.s. 

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Základní školy: 

Společnost nespolupracuje přímo s konkrétními základními školami, pouze ve spolupráci se 

středními školami podporuje různé chemické soutěže určené žákům základních škol. Tyto 

soutěže střední školy organizují z důvodu zvýšení zájmu o studium na jejich škole  

a společnost si podporou soutěží vytváří určitou základnu potenciálních uchazečů o zaměstnání.  

 Střední školy: 

Jedná se o spolupráci s gymnáziem Jakuba Škody v Přerově, kde probíhá dvakrát ročně 

chemická olympiáda pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Společnost se snaží motivovat žáky 
k zapojení se do soutěže tím, že věnuje vítězům hodnotné ceny. Na gymnáziu se propaguje 

společnost především prostřednictvím plakátů a letáků. Plakáty obsahují technologické 

postupy, které jsou umístěné v chemické laboratoři a žáci se pomocí nich učí postup výroby 

titanové běloby. 

Společnost spolupracuje s dalšími středními školami v rámci soutěže s názvem „Hledáme 

nejlepšího mladého chemika“. Jedná se o celostátní soutěž, které se účastní žáci základních škol. 

První kolo probíhá na základních školách a tři nejlepší řešitelé z každé školy postupují do 

regionálního kola organizovaného na některé z chemických středních škol v ČR. V rámci 

přerovského regionu se jedná o SPŠ Hranice a Střední školu logistiky a chemie v Olomouci, 

přičemž společnost opět přispívá do soutěže hodnotnými cenami. 

Mimo Olomoucký kraj společnost střední školy nepodporuje. Zaměřuje se pouze na regionální 

školy, a to na zmíněnou SPŠ Hranice a SŠ logistiky a chemie v Olomouci. Studentům těchto škol 

společnost nabízí praxe, které musí v rámci studia povinně absolvovat. Ročně tak společnost 

v rámci praxí spolupracuje s 15 až 20 studenty středních škol. V období prázdnin společnost 
zaměstnává studenty prostřednictvím placených brigád. Studenti chodí na brigády opakovaně  

a zkušenost s nimi je dobrá. Špatnou zkušeností je, že studenti, kteří brigády v průběhu studia 
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na střední škole absolvují, se do společnosti nevrací. Důvodem je, že většina studentů, kteří se 

chemii chtějí více věnovat, pokračuje studiem na VŠ (Pardubice, Praha) a po studiu se do Přerova 

již mnohdy nevrací. S žáky, kteří nechtějí pokračovat studiem na VŠ se společnost snaží navázat 

kontakt a nabízí jim spolupráci. 

 Učiliště: 

Společnost je také v kontaktu se Střední školou technickou, Kouřílkovou v Přerově. Jedná se 

pouze o vzájemnou propagaci. Škola má ve svých prostorách umístěné letáky společnosti. Tímto 

způsobem také probíhá spolupráce se Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad 

Bečvou. Školy jsou pro společnost hlavním zdrojem budoucích technických pracovníků, jako 

jsou například elektrikáři, zámečníci a technici měření a regulace. Občas se vyučení studenti na 

společnost při hledání zaměstnání obrátí, jelikož ale společnost nemá skoro žádné výkyvy ve 

stavu zaměstnanců, hledá na tyto pozice přibližně jednoho pracovníka ročně. 

 Vysoké školy: 

Největší spolupráce probíhá s Univerzitou Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou. 

V minulosti společnost spolupracovala se školou na dvouletém projektu s názvem „Partnerství 

pro chemii“. Projekt spočíval v organizaci intenzivních stáží a praxí pro studenty všech ročníků. 

V průběhu trvání projektu bylo do stáží zapojeno přibližně 50 studentů, kteří v období prázdnin 

nastoupili do laboratoří společnosti na dohodu. Stáž studentů trvá přibližně jeden měsíc, 

v průběhu kterého docházeli do práce každý den a museli odpracovat 8 hodin denně. Tím si 

studenti vyzkoušeli základní pracovní návyky, práci v kolektivu a naučili se jednotlivé 

návaznosti provozů, jako je například spolupráce laboratoře s kontrolou vodního hospodářství, 

s výstupní kontrolou apod. Této zkušenosti si studenti velmi cenili. V rámci projektu byly 

studentům uhrazeny i náklady spojené s ubytováním v Přerově. Díky tomu se stáží účastnili 

kromě studentů z Přerova i studenti z Čech. Studenti, kteří byli do projektu zapojeni, se do 

Přerova jako potenciální budoucí zaměstnanci již většinou nevrátili. Dobrým příkladem jsou dvě 

studentky, které po dobu dvou následujících let, docházely do firmy v období prázdnin na 

brigády. V rámci projektu také probíhala podpora ze strany společnosti při vypracování 

diplomových prací. Tato podpora probíhá i nadále mimo projekt, není ale v takovém rozsahu. 
Jedná se o přibližně 5 prací ročně. 

Dále společnost spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, Přírodovědeckou 

fakultou, i když není přímo zaměřena na anorganickou chemii, kterou se společnost zabývá. 

V současné době společnost zaměstnává 2 studenty z PřF UPOL a také některé studenty z UTB 

ve Zlíně. 

Spolupráce probíhá i s VUT v Brně, Fakultou chemickou, kde zástupci společnosti pravidelně 

jezdí na akci s názvem Den chemie. Jedná se o akci pro studenty, na které se mimo jiné prezentují 

společnosti působící v oblasti chemie a příbuzných oborech. Každá firma má vlastní stánek, ve 

kterém informuje studenty o možnostech pracovního uplatnění. Společnost často se studenty 

naváže kontakt, na základě kterého si studenty pozve na osobní pohovor.  

Společnost spolupracuje také s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou 

v Ostravě, Fakultou stavební. Zde probíhá spolupráce se zaměstnancem společnosti, který se 

zabývá betonovým probarvováním prostřednictvím železitých pigmentů. Na toto téma na 

univerzitě probíhají přednášky a jsou zadávány zakázky, na kterých pracují především studenti. 

Také jsou zadávány zakázky k jednorázové výzkumné činnosti prováděné pomocí speciálních 

přístrojů, kterými škola disponuje.  
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2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje?  

Ročně se věnuje studentům přibližně 15 zaměstnanců, z nichž tvoří většinu garanti jednotlivých 

provozů. 

3. Jaké formy prezentace společnost využívá ve školách? 

Společnost se prezentuje prostřednictvím letáků umístěných na školách, podporou soutěží 

prostřednictvím cen, účastí na akcích pro studenty (Dny chemie) na VŠ. 

4. Co může společnost nabídnout rodičům? 

Společnost pořádá exkurze pro studenty středních škol, kteří jsou na chemii více orientováni. Také 

pořádá exkurze pro gymnázia, aby studenty motivovala ke studiu chemických oborů na vysokých 

školách. Dále pořádá exkurze pro vysoké školy. Ročně tak zorganizuje přibližně 10 exkurzí. 

Ve společnosti se konají i dny otevřených dveří pro veřejnost, a to přibližně jednou za pět let. 

Těchto akcí se účastní i malé děti. Poslední Den otevřených dveří se pořádal v roce 2014 při 

příležitosti 120. výročí založení společnosti. 

5. Jaký způsob spolupráce se školami je pro společnost nejefektivnější a jaké jí 

přináší výsledky? 

Nejefektivnější jsou praxe, protože práci vykonávají mladí lidé, kteří chemii rozumí a jsou tím 

společnosti nápomocni. Vývojový tým společnosti je mladý, zaměstnáváme 10 technologů 

(absolventů VŠ) a přibližně 50% zaměstnanců je ve věku okolo 30 let. Společnost disponuje 

stabilním týmem vývojářů, díky čemuž nemá potřebu velkého náboru absolventů. Precheza a.s. se 

jako jediná společnost v ČR zabývá výrobou titanové běloby. Pokud absolvent VŠ do společnosti 

nastoupí, začne se specializovat na titanovou bělobu, poté už ve firmě většinou zůstává a postupně 

se z něho stává odborník v této oblasti. 

6. Jaký je zájem společnosti o absolventy? 

Společnost má zájem o absolventy. Předloni zaměstnala dva absolventy a v loňském roce jednoho. 

Jak již bylo řečeno, v současné době má stabilní tým, který nerozšiřuje. K rozšíření dochází pouze 

v případě, že někdo odejde, poté hledá nové zaměstnance z řad absolventů.  

7. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

S absolventy je společnost spokojena a nemá s nimi žádné problémy. 

8. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Společnost studenty středních škol v jiném kraji nehledá, z důvodu, že infastruktura zdejších 

škol je dostatečná. Společnost potřebuje tyto studenty především do dělnických profesí, kterým 

by se dojíždění z jiných krajů nevyplatilo. Středoškoláků má společnost nedostatek, ale nemá 

moc možností je získat. 
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 Příklad dobré praxe - Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory 

Mohelnice 

Společnost se snaží vycházet z poznatků o současném stavu na trhu práce. V současné době 

pociťuje nedostatek technicky vzdělaných absolventů. Situace na trhu práce v mohelnickém 

regionu je nejhorší za poslední dobu. V současné době je míra nezaměstnanosti na tak nízké 

úrovni, že se na pracovních úřadech vyskytují zejména dlouhodobě nezaměstnaní. 

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Mateřské školy:  

Společnost se v posledních dvou letech snažila rozvíjet spolupráci již v mateřských školách, aby 

zvýšil zájem o polytechnické vzdělávání. Jedná se o dodání různých stavebnic. Děti z MŠ se také 

účastnily exkurze v závodu, aby si měly možnost prohlédnout některá výrobní pracoviště. Na 

základě možnosti návštěvy závodu, dostaly později za úkol nakreslit, jak vnímají 

elektrotechnickou výrobu a kde se všude mohou setkat s výrobky společnosti. Výsledkem této 

aktivity byl vyhotovený kalendář pro rok 2014 obsahující výkresy dětí. 

 Základní školy: 

Pro společnost začíná boj o budoucí pracovní sílu již na základních školách. Firma si uvědomuje, 

pokud si chce zajistit dostatek pracovní síly do budoucna, musí vyvíjet aktivity, kterými se 
nenásilnou formou snaží přesvědčit žáky a jejich rodiče, že spojení s firmou pro ně může být 

zajímavé a studium technických oborů je cesta správným směrem. Společnost sídlí v regionu, 

který není příliš dostupný pro obyvatele ze vzdálenějších míst. Proto se zaměřuje právě na 

mohelnický region, z čehož vyplývá spolupráce se školami, které jsou v rozumném dosahu. 

Nejvíce spolupracuje se dvěma místními základními školami, a to se ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní, 

kde se snaží společně nalézt aktivity oboustranně prospěšné. 

U základních škol spolupráce probíhá na několika úrovních. Za prvé se jedná o spolupráci 

s výchovnými poradci, a to nejen s poradci z mohelnických škol, ale především ze severní části 

Olomouckého kraje. Poradci jsou pravidelně zváni do společnost. 

V letošním roce se konal na SŠ technické a zemědělské v Mohelnici Den otevřených dveří, 

kterého se účastnila i společnost Siemens. Zaměstnanci zde poskytovali poradcům informace  

o možnostech pracovního uplatnění a o exkurzích pořádaných v mohelnickém závodu.  

Druhou aktivitou ve vztahu k ZŠ je snaha zapůsobit na rodiče. Pracovníci personálního oddělení 

společnosti přijímají pozvání na třídní schůzky, kde se snaží informovat rodiče dětí (zejména 

žáků 9. tříd). Jedná se o informace týkající se možností pracovního uplatnění, a co může 

společnost nabídnout žákům základních škol z hlediska např. prospěchových stipendií, pokud se 

rozhodnou pro studium technických oborů, které Siemens preferuje. Prostřednictvím 

prezentace seznamují žáky a rodiče s profesemi, které bude společnost do budoucna potřebovat 

z důvodu přirozené fluktuace a odchodu současných zaměstnanců do důchodu. Ukazují volná 

pracovní místa nabízená Úřadem práce, která jsou převážně z oblasti strojírenství a strojírenské 

výroby. Dále uvádí na příkladech zaměstnanců, jakou mají možnost si vybudovat kariéru. 

Součástí prezentace je i srovnání platové úrovně v kraji a následné porovnání s nabídkou 

společnosti Siemens.  

Třetí aktivita, do které se snaží Siemens zapojit, je účast na burzách práce. Příkladem je Burza 

práce a vzdělání, kterou organizuje Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR a krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Siemens se zapojil do této 



 
 

23 
 

burzy v Olomouci a v Šumperku. Dále se účastnil lokální Burzy škol a zaměstnavatelů pořádané 

v Mohelnici Základní školou Mlýnská (jedná se o akci v podobném formátu jako je „Scholaris“, 

pořádaný v Olomouci Střední školou polytechnickou).  

 Střední školy: 

V rámci středních škol společnost spolupracuje v Mohelnici se třemi školami, které mají různé 

zaměření, z nichž dvě jsou technicky orientované. Klíčová spolupráce probíhá se Střední školou 

technickou a zemědělskou. Společnost nabízí uplatnění i studentům Střední průmyslové 

školy elektrotechnické v Mohelnici a také Obchodní akademii v Mohelnici,  

i když v omezené míře. Okrajově spolupracuje se Střední průmyslovou školou strojnickou 

v Olomouci. Spolupráce spočívá v dodávkách materiálu, například v podobě měděných vodičů 

apod. 

Společnost se v partnerství se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Mohelnici 

zapojila do projektu POSPOLU. Nejvýznamnější částí spolupráce bylo ověřování odborného 

výcviku žáků oborů vzdělání Obráběč kovů, Elektrikář a Mechanik seřizovač ve firmě. Za každý 

obor se ho zúčastnilo 6 žáků v délce 5 měsíců (po jednom týdnu měsíčně). Žáci si mohli ověřit 

teoretické znalosti a praktické dovednosti ze školy v reálném pracovním prostředí, pracovali na 

moderních strojích a podíleli se tak na produkci firmy. Důležité bylo i budování vztahu  

k práci, získání pracovních návyků a odpovědnosti za svěřené úkoly, práce v kolektivu, 

dodržování bezpečnosti práce aj.  Další částí spolupráce bylo 7 přednášek odborníků z praxe ve 

škole pro celkem 95 žáků strojních oborů. Žáci i učitelé odborných předmětů byli velmi 

spokojeni s úrovní přednášek i přednášejících. V rámci projektu byl zpracován vlastní model 

spolupráce pro 3 obory vzdělání (z pohledu školy a firmy), vytvořeny případové studie  

a dodatky ŠVP. Účast v projektu Pospolu je hodnocena školou i firmou pozitivně. Obě strany si 

ověřily, že dlouhodobá spolupráce je dobře nastavená, je velmi prospěšná jak škole, tak  

i odštěpným závodům v Mohelnici a dá se ještě rozšířit v dalších oblastech. 

Společnost je zapojena společně s dalšími firmami do stipendijního programu. Cílem programu 

je nabízet studentům podporu při studiu ve srovnatelných podmínkách, přičemž hlavním cílem 

je prohloubit spolupráci škol a firem a tím i zvýšit popularizaci technických profesí. Stipendijní 

program určuje rámec spolupráce zejména se SŠ technickou a zemědělskou, která pro 

společnost připravuje absolventy v oborech, které nejvíce využije v rámci charakteru její výroby. 

Účast na fiktivních výběrových řízeních. Jedná se o aktivitu, kterou společnost vykonává přes pět 

let ve spolupráci s Obchodní akademií v Mohelnici. Vedení školy, v období maturitních zkoušek, 

osloví společnost se žádostí účasti na fiktivních výběrových řízeních na předem stanovené 

pozice (přibližně tři). Tato výběrová řízení probíhají tak, že si žáci vyberou pracovní pozici, 

kterou by chtěli vykonávat a zašlou do společnosti životopis s motivačním dopisem.  Na základě 

zaslaných životopisů si společnost vybere přibližně osm potencionálních uchazečů, kteří ji 

nejvíce oslovili a měli nejlépe zpracovaný životopis. Na základě toho jim dává možnost zúčastnit 

se fiktivního výběrového řízení. Výběrová řízení probíhají přímo na škole. V průběhu řízení žáky 

upozorňuje na chyby, kterých se dopouštějí a co by měli zlepšit z hlediska svého projevu, aby do 

budoucna byli úspěšní při reálných pohovorech. 

Poměrně vysokou investicí společnost podpořila SŠ technickou a zemědělskou. Jednalo se  

o investici do řídicích systémů Siemens, tedy do vybavení dílen. Jelikož studenti oboru mechanik 

seřizovač v rámci výuky pracovali na odlišných systémech, společnost se rozhodla investovat do 

vybavení učebny řídicími systémy, se kterými zaměstnanci pracují ve výrobě. Společnost 

investovala do vybavení učebny cca 250 000 Kč. Jednalo se o zakoupení softwaru  
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a obráběcího centra řízeného systémy Siemens. Dále společnost přispěla materiálem k vybavení 

dílen Střední průmyslové škole elektrotechnické v Mohelnici (jednalo se o měniče apod.). 

Siemens také pravidelně zajišťuje exkurze pro ZŠ, SŠ i VŠ, kde ukazuje studentům svá pracoviště, 

aby měli představu, v jakém prostředí zaměstnanci pracují. 

Společnost studentům středních škol nabízí účast na vzdělávacím programu, který organizuje 

mateřská společnost Siemens Aktiengesellschaft v Německu. Jedná se o 3,5 letý vzdělávací 

program v oborech mechatronik a elektromechanik, který je otevřený jak pro absolventy 

středních škol, tak i vysokých škol. Nyní absolvuje tento program pět studentů z mohelnického 

regionu. Velkou výhodou je, že se absolventi zdokonalí v německém jazyce. Mohelnický závod 

po ukončení programu studenty oslovuje s nabídkami práce, a snaží se je nalákat zpět. 

 Vysoké školy: 

Nejvýznamnější spolupráce probíhá s Vysokou školou Báňskou - TU v Ostravě a VUT v Brně. 

Společnost také spolupracuje s Vysokou školou ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Některé 

aktivity jsou směřovány k Moravské vysoké škole v Olomouci a v posledních měsících začíná 

spolupracovat s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti 

vzdělávání. 

Společnost se aktivně účastní různých veletrhů pracovních příležitostí. Jedná se  

o veletrhy na Technické Univerzitě v Ostravě a VUT v Brně. Na těchto veletrzích může Siemens 

získat studenty, kteří mohou do budoucna projevit zájem pracovat ve společnosti. Společnost 

prostřednictvím fakult, které jsou zaměřené na oblast elektrotechniky, nabízí studentům 

návštěvu mohelnického závodu, s možností úhrady cestovních nákladů. Návštěva je většinou 

zahájena na personálním oddělení, kde jim jsou poskytnuty úvodní informace a následně formou 

exkurze jsou studentům představena jednotlivá pracoviště. Návštěvu zakončuje vedoucí 

vývojového oddělení a útvaru technické přípravy výroby. Studentům jsou představeny příklady 

profesí, které jim může společnost nabídnout z hlediska jejich kvalifikace (např. procesní 

inženýři, konstruktéři). Informuje je o pracovní odpovědnosti těchto pozic, a jaké by mohli 
očekávat platové ohodnocení. Tato aktivita se společnosti osvědčuje, jelikož se zvyšuje zájem 

studentů vysokých škol o spolupráci.  

Kromě této aktivity se společnost snaží navázat spolupráci se studenty v průběhu studia také 

prostřednictvím prospěchových stipendií, aktivitami souvisejícími se zpracováním závěrečných 

prací studentů (bakalářských a magisterských prací) a realizací odborných praxí v závodě, které 

musí studenti absolvovat povinně v rámci učebních osnov. Dále nabízí studentům placené 

brigády v období letních prázdnin. Komplikací bývá vzdálenost technických univerzit od 

Mohelnice. Tento fakt brání studentům, aby na brigády pravidelně dojížděli. Nabízí proto 

možnost dojíždět na brigádu např. jednou týdně. 

2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje?  

Této oblasti se věnují přibližně 4 zaměstnanci personálního oddělení. Realizaci jednotlivých 

aktivit mají pracovníci rozdělenou podle typu škol. Časový rozsah na tuto činnost zabírá přibližně 

čtvrtinu jednoho úvazku. 

3. Je společnost ochotna přispět školám zbytkovým materiálem?   

Společnost poskytuje středním školám materiál v podobě měděného drátu. 
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4. Co může společnost nabídnout rodičům? 

Společnost oslovuje rodiče na základních školách v rámci rodičovských schůzek. Jednou za dva 

roky pořádá Den otevřených dveří, o který bývá velký zájem a navštěvuje ho přibližně tři až pět 

tisíc obyvatel regionu. Mezi návštěvníky patří celé rodiny a také zaměstnanci, kteří chtějí ukázat 

pracovní prostředí svým dětem.  

5. Jaký způsob spolupráce se školami je pro společnost nejefektivnější a jaké jí 

přináší výsledky? 

Aktivity společnosti se vzájemně prolínají a doplňují. Společnost má vytvořený ucelený systém 

aktivit, které napomáhají k rozšiřování spolupráce mezi školou, rodičem a firmou. Každá aktivita, 

které se společnost věnuje, má v tomto systému své místo.  

6. Jaký je zájem společnosti o absolventy? 

Společnost má zájem o studenty. Množství přijatých absolventů se odvíjí od počtu volných 

pracovních míst na pozicích, kde se mohou absolventi uplatnit. Ročně přijme maximálně do 10 

absolventů vysokých škol. Jedná se především o pozice konstruktérů, technologů, procesních 

inženýrů a IT specialistů. Středoškolsky vzdělaných absolventů přijme ročně přibližně kolem 20 

až 30. 

7. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

Zdá se, že kvalita vysokoškoláků roste, nicméně pokud musí společnost absolventy doškolovat, 

jedná se zejména o oblast znalosti cizího jazyka. Jinak s absolventy vysokých škol nemá problémy. 

Situace je horší u kvality absolventů středních škol, hlavně učňovských oborů, u nichž chybí zájem 

o práci. 

8. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Ano, společnost se soustředí především na tento kraj, s výjimkou vysokých technických škol, které 

v tomto regionu nejsou. 

 Příklad dobré praxe - Meopta-optika s.r.o. 

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Základní školy:  

Společnost spolupracuje zejména se dvěma základními školami v Přerově, a to se Základní 

školou Trávník a Základní školou Želatovská. Před třemi lety byl úspěšně realizován projekt 
se Základní školou Želatovská, na kterém se podílela i Střední škola technická, Kouřílkova. 

Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci byli prostřednictvím společnosti pozváni na Střední 

školu technickou, kde si v průběhu dvou dnů měli možnost vyzkoušet různé činnosti spojené s 

manuální zručností (obrábění, výrobu, ad.). Žáci zde byli seznámeni se společností, s možnostmi 

spolupráce v průběhu studia a následným pracovním uplatněním. Společnost spolupracovala 

také se Základní školou Trávník při organizaci školy v přírodě, tzv. letního kempu. Žákům byly 

zapůjčeny dalekohledy a další pomůcky, které využívali při různých soutěžích. Děti se v rámci 

kempu také zúčastnily exkurze ve společnosti. Jelikož se jedná o školu, která je zaměřená na 

ekologii, společnost Meopta projednává možnost zapojení svých ekologů do spolupráce se 

školou formou exkurzí. V základních školách se zástupci společnosti dále účastní rodičovských 
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schůzek, kde představují společnost a nabízené stipendijní programy. Tyto programy jsou 

nabízeny také prostřednictvím burz práce. Společnost se mimo jiné účastní Scholarisu a Veletrhu 

vědy a výzkumu v Olomouci a dalších akcí pro studenty. 

Společnost pořádala setkání s řediteli a zástupci základních škol Přerovského regionu, na 

kterém informovala zúčastněné o možnostech pracovního uplatnění. 

Nyní společnost rozjíždí projekt pro základní a střední školy s názvem Optický kufřík do škol. Na 

projektu spolupracují s učitelem fyziky z Gymnázia Hejčín v Olomouci (jež spolupracuje s nadací 

Depositum Bonum na projektu Elixír do škol). V rámci tohoto projektu spolupracují  

i s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Katedrou Optiky, konkrétně se 

dvěma studenty zapojenými do stipendijního programu. Optický kufřík je výukový materiál, 

který má v rámci výuky fyziky pomoci žákům lépe se seznámit s optikou pomocí různých pokusů, 
které jim kufřík umožní si vyzkoušet. Kufřík obsahuje sadu optických hranolů, čoček, zrcátek, 

upínáků, videa a návody, jak s jednotlivými prvky zacházet a jak při pokusech postupovat. 

Vzorová videa mají za úkol zpracovat studenti z katedry Optiky. Při pilotním testování má 

společnost představu zhotovit cca 10 až 15 kufříků, které poputují do Gymnázia Hejčín, kde si 

v rámci fungování tzv. centra fyzikářů prostřednictvím nadace Depositum Bonum, mohou 

učitelé fyziky zapůjčovat předměty k výuce a sdílet informace, jak pokusy realizovat apod. Pokud 

bude o kufřík zájem, společnost zváží možnost rozšíření výroby a propagace do dalších škol. 

 Střední školy:  

V rámci středních škol společnost spolupracuje se Střední školou technickou, Kouřílkovou  

a Střední průmyslovou školou Přerov. Těmto školám společnost poskytuje stipendijní programy. 

Na Střední škole technické se jedná o tříleté obory (zámečník, obráběč, jemný mechanik, optik) 

a maturitní obory (mechatronika a elektrotechnika, seřizovač, optik). Na Střední průmyslové 

škole se jedná o obor strojírenství. Stipendijní programy jsou určené studentům od prvního 

ročníku a pohybují se do výše 500 Kč měsíčně. Celková výše stipendia se určuje podle prospěchu 

studentů v odborných předmětech.  Netolerují se neomluvené hodiny a kázeňské přestupky. 

Studenti musí od 2. ročníku absolvovat odbornou praxi. Společnost zapojeným studentům 

v období prázdnin nabízí brigády. Po ukončení studia nabízí studentům pracovní poměr na dobu 

neurčitou. Někteří studenti pokračují na vysokou školu a mohou do společnosti nastoupit po 

jejím ukončení. V případě, že student absolvující stipendijní program po ukončení studia do 

společnosti nenastoupí, poskytnuté stipendium společnosti vrací. 

Dále se společnost v minulém roce zapojila do projektu, společně s Hospodářskou komorou, se 

Střední školou technickou, Kouřílkovou, zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů. Cílem 

projektu bylo, aby si pedagogové rozšířili znalosti a získali přehled a aktuální informace  

o nových technologiích. Společnost vytvořila i výukový program a tím jsou Technické inovace 

v optice. Program obsahuje teoretickou i praktickou část. Střední škola technická v rámci 

projektu zaštiťovala teoretickou část a pracovníci společnosti tuto část připomínkovali. Vznikl 

tak čtyřiceti hodinový program cílený jak na pedagogy, tak i na zaměstnance, kteří si mohou 

prohloubit znalosti zaměřené na nové technologie.  

Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci pořádá každoročně soutěž v konstrukci ve 3D  

a 2D, do níž je zapojen pracovník společnosti, který je členem odborné komise. Společnost 

zadává studentům v rámci soutěže zadání. 

Střední průmyslová škola v Přerově je zapojena do další soutěže, v rámci které si studenti 

navrhnou a vyrobí model závodního auta. Studenti si například musí zajistit sponzory, propagaci 

atd. Jedná se o celostátní soutěž v rámci průmyslových středních škol, vítězové postupují do 
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celosvětových soutěží. Společnost studentům v rámci této soutěže poskytuje materiál a finanční 

podporu. 

Společnost věnuje středním školám sponzorské dary (jedná se o Gymnázium v Přerově, Střední 

průmyslovou školu v Přerově a Střední školu technickou). 

 Vysoké školy:  

V rámci vysokých škol společnost nabízí stipendijní program pro optické, fyzikální a strojírenské 

obory, konkrétně se jedná o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci - Katedra Optiky, 

ČVUT v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a VUT v Brně – Fakulta strojního 

inženýrství (Ústav fyzikálního inženýrství). Stipendijní program je určen pro studenty oborů 

zaměřených na optiku. Výše stipendia je 3.000 Kč měsíčně. Studenti vykonávají ve společnosti 

placené odborné stáže a prochází všechny úseky společnosti od výroby až po vývoj. Získají tak 

cenné zkušenosti a představu o budoucím uplatnění. Po ukončení studia získají nabídku na 

pracovní poměr na dobu neurčitou. Studenti mají možnost také v průběhu studia získat finanční 

příspěvek na vzdělávání v jazykových či odborných kurzech. Společnost dále nabízí každoročně 

studentům bezúročnou půjčku ve výši 30.000 Kč. Také mají možnost zúčastnit se společně se 

zaměstnanci strojních veletrhů po celém světě. Stejný stipendijní program nyní společnost 

nabízí i studentům strojních oborů (ČVUT, VUT, VŠB Ostrava). S UTB ve Zlíně spolupracuje na 

projektu Nadaní studenti, pro různé univerzity organizuje exkurze či dobrovolné odborné 

přednášky na půdách škol. Dále spolupracuje s vysokými školami při tvorbě bakalářských  

a diplomových prací. 

2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje?  

Jednoho člověka, který má spolupráci se školami na starosti, dále je zapojeno cca 20 vedoucích 

pracovníků, kteří se o studenty starají v průběhu jejich praxí.  

3. Je společnost ochotna přispět školám zbytkovým materiálem?   

Do škol společnost dodává materiál v podobě hranolů a čoček. 

4. Co může společnost nabídnout rodičům? 

Účast na rodičovských schůzkách. Dále nabízí příspěvek pro zaměstnance společnosti, pokud dítě 

nastoupí na obor podporovaný stipendiem a příspěvek za nástup dítěte zaměstnance do 

stipendijního programu.  

5. Jaký způsob spolupráce se školami je pro společnost nejefektivnější a jaké jí 

přináší výsledky? 

Stipendijní programy, zacílení na rodiče při třídních schůzkách, zapojení studentů do konkrétních 

projektů (projekty pro středoškoláky, bakalářské a diplomové práce). 

6. Jaký je zájem společnosti o absolventy? 

Ze stipendijního programu průměrně společnost ročně zaměstná 5-7 středoškoláků a 3 

vysokoškoláky. 
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7. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

Hlavní nedostatky společnost spatřuje v ochotě studentů pracovat, zastaralých znalostech, 

špatném jazykovém vybavení a v nestabilitě pracovního výkonu. 

8. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Nezáleží na tom, odkud jsou, ale většinou se studenti hlásí z Olomouckého kraje.  

 Příklad dobré praxe - FOFRNET spol. s r.o. 

1. S jakými školami společnost spolupracuje? V čem tato spolupráce spočívá? 

 Základní školy a střední školy:  

Společnost se snaží u žáků dlouhodobě podporovat podnikavost. Pracuje na projektech 

týkajících se zavádění projektové výuky na základních školách a středních ekonomických 

školách. U základních škol se konkrétně jednalo o projekt Podnikatel, který byl zaměřen na 

rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků 5. až 9. tříd a jejich implementace 

do výuky a do ŠVP. Do projektu se zapojili zaměstnavatelé a níže uvedené školy:  

 Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1 

 Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. 

 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace 

 Základní škola Olomouc, příspěvková organizace, Zeyerova 28/970 

 Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 

 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc 

 Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj 

podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků 5. až 9. tříd základních škol, vytvoření 

vzdělávacích modulů a metodik, proškolení pedagogů a přenos výsledků projektu na další 

základní školy Olomouckého kraje. Žáci se v rámci projektu především zlepšovali v tématech, 

jako jsou emoční inteligence, kreativní přístupy k hledání možných řešení, asertivní jednání, 

komunikační a prezentační dovednosti, řešení problémů a činění rozhodnutí, vůdcovství, 

přesvědčování, vyjednávání, týmová práce, plánování a flexibilita, obchodní dovednosti a 

finanční gramotnost, management času. Projekt mělo na starosti Centrum pro rozvoj a podporu 

regionů, o.p.s., jejímž zakladatelem je jednatel společnosti Fofrnet spol. s r.o. Centrum se 

zaměřuje na poskytování všeobecně prospěšných činností pro města, obce, malé  

a střední podniky, veřejné a státní instituce, občanská sdružení a společnosti. Centrum 

realizovalo také projekt Ekonom. Smyslem tohoto projektu bylo zavedení projektové výuky na 

osmi partnerských obchodních akademiích (OA): Soukromá střední odborná škola Jeseník,  

OA Olomouc, tř. Spojenců; OA a SOŠ Logistická, Opava; OA Prostějov; OA a VOŠ Ekonomická, 

Svitavy; OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk; SPŠ a SOU Uničov; OA 

a VOŠ Valašské Meziříčí. Na všech školách došlo k pilotnímu zavádění nové formy výuky, a tou je 

projektové vyučování. Hlavním cílem této aktivity bylo realizovat vlastní výuku, u které byly 

využity všechny nové nastavené procesy, přípravy a mechanismy. V průběhu realizace pilotáže 

studenti postupně vypracovali tzv. vzorové žákovské projekty (individuální a skupinové) podle 

rozpracované učební metodiky a zvolených učebních plánů. 
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V rámci spolupráce společnosti se základními školami probíhá užší spolupráce s Waldorfskou 

ZŠ v Olomouci formou členství ve správní radě rodičovského spolku a předsednictvím ve 

školské radě. Společnost dále finančně podporuje některé dětské tábory, kroužky apod. 

V rámci středních škol společnost nabízí studentům praxe, a to například na Střední škole 

Technické a obchodní, Olomouc, Kosínově a středních školách zaměřených na obory týkající 

se elektrotechniky. Ročně absolvuje ve společnosti praxi přibližně pět studentů. 

Jednatel společnosti se na školách aktivně zapojuje do výuky, kde přednáší především na témata 

týkající se podnikavosti. Předává tak studentům své zkušenosti a snaží se je motivovat, aby se 

nebáli začít podnikat. Tyto přednášky se mohou vyplácet, jelikož již dnes má zpětné vazby od 

studentů, kteří zahájili své podnikání na základě zkušeností prezentovaných na přednáškách. 

 Vysoké školy:  

Společnost spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, konkrétně s Pedagogickou 

fakultou a Přírodovědeckou fakultou – Katedra geoinformatiky. Jedná se o spolupráci v rámci 

zpracování posudků u diplomových prací a následném zhodnocení možnosti aplikace v praxi. 

Jednatel společnosti se účastní diskuzí týkajících se podnikatelských záměrů studentů. 

Společnost je zapojena do aktivit projektu GINKUBÁTOR, kde se setkávají podnikatelé se 

studenty Katedry geoinformatiky. Setkání probíhají na jednom místě formou volné diskuze, 

které se účastní zástupci firem, jež nabízí své nápady či podnikatelské záměry studentům. Na 

druhé straně studenti mohou diskutovat o svých záměrech nebo se mohou zapojit do záměrů 

nabízených firmami.  

2. Kolik lidí a času společnost do této činnosti investuje?  

Této činnosti se věnují dva zaměstnanci společnosti. V rámci praxí se studentům věnují technici. 

3. Jaké formy prezentace společnost využívá ve školách? 

Téměř žádné, jelikož se školami má již společnost navázanou dostatečnou spolupráci, a proto není 

potřeba větší formy propagace. 

4. Jaký způsob spolupráce se školami je pro společnost nejefektivnější a jaké jí 

přináší výsledky? 

Podle názoru jednatele společnosti studenti nejvíce oceňují předávání praktických zkušeností  

a uvádění konkrétních příkladů z praxe.  

5. Jaká je spokojenost společnosti s kvalitou absolventů škol, kteří do ní přicházejí? 

V čem spatřuje jejich hlavní nedostatky? 

Hlavním nedostatkem je nezájem studentů o obor a špatná jazyková vybavenost. 

6. Upřednostňuje společnost absolventy z Olomouckého kraje? 

Společnost neupřednostňuje studenty z Olomouckého kraje, ale z důvodu neochoty dojíždět za 

prací z jiných krajů či neochoty se přestěhovat je nejvhodnější hledat absolventy z tohoto kraje. 

 

 

  



 
 

30 
 

Seznam použitých zdrojů 
[1] Pospolu 

dostupné na URL: 

http://pospolu.rvp.cz/  

[2] Učte se za peníze - projekt na podporu učňovského školství 

dostupné na URL: 

http://www.uctesezapenize.cz/  

[3] Polytechnická stavebnice Kit4Kid míří na rozvíjení technické kreativity dětí 

dostupné na URL: 

http://www.rokprumyslu.eu/aktualne/polytechnicka-stavebnice-kit4kid-miri-na-rozvijeni-

technicke-kreativity-deti-4094/  
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PŘÍLOHA 1: Vzor dohody o poskytnutí motivačního příspěvku 

Společnost XY, se sídlem: XY zastoupená podle §166 odst. 1 občanského zákoníku zaměstnancem: 

XY 

(dále jen „Společnost“) 

 

a 

 

žák 

adresa trvalého pobytu:  

datum narození:  

(dále jen „Žák“) 

 

Zákonný zástupce Žáka 

adresa trvalého pobytu:  

datum narození:  

 

uzavírají tuto 
  

Dohodu o poskytnutí motivačního příspěvku 

 (dále jen „Dohoda“) 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Společnost prohlašuje, že má do budoucna zájem získat Žáka do pracovního poměru a zaměstnat 

ho na pozici odpovídající jeho kvalifikaci dle ukončeného vzdělání. 

 

2. Žák prohlašuje, že má po ukončení svého studia na škole XY (dále jen Škola“), kde je Žákem v oboru 

XY, zájem pro Společnost pracovat. 

 

Článek 2 

Předmět Dohody 

 

V souvislosti se zájmem obou stran deklarovaným v Článku 1 uzavírají Společnost a Žák tuto Dohodu, 

jíž se za níže uvedených podmínek Společnost zavazuje poskytovat Žákovi po dobu jeho studia v oboru 

definovaném v Článku 1 tzv. motivační příspěvek a Žák se zavazuje uzavřít se Společností za podmínek 

níže specifikovaných pracovní smlouvu. 

 

Článek 3 

Motivační příspěvek 

 

1. Společnost se zavazuje za podmínek definovaných touto Dohodou poskytovat Žákovi motivační 

příspěvek počínaje studiem x. ročníku studia Školy v oboru dle Článku 1 této Dohody. 

  

2. Motivační příspěvek se dělí na základní a prospěchový.  

 

2.1 Základní motivační příspěvek se poskytuje formou výplaty dílčích částí, a to za každý měsíc školní 

výuky (tj. za září až červen). Dílčí části motivačního příspěvku jsou splatné vždy v měsíci následujícím 

po měsíci, za který jsou vypláceny, a to ve dnech stanovených pro výplatu mezd Společnosti, tedy  

k x-tému kalendářnímu dni měsíce poukázáním na číslo bankovního účtu, které Žák oznámí Společnosti 

při podpisu této Dohody.  

 

Výše základního motivačního příspěvku 
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1. ročník     … Kč 

2. ročník    … Kč 

3. a 4. ročník   … Kč 

 

Podmínkou vzniku nároku na základní motivační příspěvek je: 

 

a) Žák v daném školním roce nemá neomluvenou absenci, omluvenou absenci pouze  
v souladu s §67 odst. 1 a 3 školského zákona, maximálně však x dnů za pololetí; 

b) Žák v daném školním roce nemá kázeňské opatření typu důtka ředitele školy či 
podmínečné vyloučení ze studia; 

c) Žákovo chování je hodnoceno stupněm 1.  
 

Nesplní-li Žák některou z výše uvedených podmínek, pozbývá nárok na motivační 

příspěvek na zbylou část školního roku. 

V případech hodných zvláštního zřetele rozhodne zástupce firmy. 

 

2.2 Prospěchový motivační příspěvek se vyplácí pouze na konci školního roku za předpokladu, že Žák 

dosáhne minimálního požadovaného prospěchu. Prospěchový motivační příspěvek je splatný v měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém Žák doloží potvrzení prokazující prospěch za stanovené období, a to 

v termínu definovaném výše. 

 

Výše prospěchového motivačního příspěvku 

 

1. ročník     … Kč 

2. ročník    … Kč 

3. a 4. ročník   … Kč 

 

Podmínkou vzniku nároku na prospěchový motivační příspěvek je: 

 

a) Žák splní podmínky pro vznik nároku na základní motivační příspěvek za celý školní 
rok; 

b) Žák dosáhl prospěchového průměru z odborných předmětů maximálně 2,0; 
c) Žák v rámci odborného výcviku nebyl hodnocen hůře než známkou dobrý. 

 

3. V případech přerušení studia z vážných důvodů, jakými jsou například studium či stáž v zahraničí, 

nemoc, vážná rodinná situace apod. může Společnost formou písemného dodatku k této Dohodě 

vyhovět žádosti Žáka o prodloužení termínu dokončení studia. Za dobu přerušení studia, při opakování 

ročníku nebo změně sjednaného oboru není motivační příspěvek Žákovi poskytován, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti Společnosti 

   Společnost se zavazuje provádět srážky a odvod ze závislé činnosti, kterým dle ustanovení této ody    

1. Společnost se zavazuje přidělit Žákovi kontaktní osobu (tzv. mentora), která mu bude poskytovat či 

zprostředkovávat odborné konzultace a která bude rovněž garantovat dodržování interních pravidel 

Společnosti  týkajících se Žákovských praxí a zpracování případných Žákovských prací. Tímto 

mentorem je pro Žáka pan/paní XY. 

 

2. Společnost se zavazuje, že umožní Žákovi povinnou praxi stanovenou učebními osnovami v rozsahu 

dohodnutém v samostatné smlouvě nebo dohodě, která bude za tímto účelem uzavřena mezi 

Společností a Školou. V rámci praxe společnost Žákovi poskytne příspěvek na stravu, pracovní oděv  

a obuv. 

 

3. Společnost se dále zavazuje, že bude-li to možné, umožní Žákovi vykonávat brigádu v průběhu 

letních prázdnin v rozsahu dohodnutém v samostatné smlouvě nebo dohodě, minimálně však v délce  

x pracovních dnů. 
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Článek 5 

Práva a povinnosti Žáka 

 

1.  Žák se zavazuje ukončit studium v souladu se studijním plánem, tj. ke dni XY, získáním výučního 

listu. 

 

2.  Žák se dále zavazuje zejména: 

 

a) plnit řádně své studijní povinnosti, které mu ukládá studijní řád Školy. 
b) studovat obor uvedený v Článku 1 této Dohody. 
c) v průběhu doby čerpání motivačního příspěvku nastoupit jedenkrát ročně na letní brigádu 

v délce trvání alespoň 15 pracovních dnů a povinnou praxi stanovenou učebními osnovami 
v rozsahu dohodnutém v samostatné smlouvě nebo dohodě, která bude za tímto účelem 
uzavřena mezi Společností a Školou.  

d) v případě, že Škola nabídne Žákům ke zpracování témata ročníkových projektů či Žákovských 
prací zadaných Společností vybrat si pro svůj ročníkový projekt či diplomovou práci některé 
z těchto témat a respektovat přitom interní předpisy Společnosti týkající se zpracování těchto 
projektů nebo prací. 

e) informovat Společnost o všech důležitých skutečnostech týkajících se jeho studia, zejména 
předávat úseku HR Společnosti bezodkladně potvrzení o plnění dohodnutých podmínek 
(zejména vysvědčení za každé pololetí) vystavené Školou. Úsek HR povede evidenci počtu  
a výše částí motivačního příspěvku vyplacených v jednotlivých kalendářních měsících, jakož  
i doby studia a celkové výše poskytnutých finančních prostředků. 

f) sdělit písemně Společnosti, že u něj došlo k řádnému či předčasnému ukončení studia, 
přerušení studia, ke změně oboru, či jiné závažné skutečnosti mající vliv na plnění této Dohody, 
a to do pěti kalendářních dnů od předmětné události. 
 

Porušení povinností uvedených v čl. 5 odstavci 1 a 2 bude považováno za závažné porušení 

povinností dle této Dohody. 

 

3.  Žák bere na vědomí, že motivační příspěvek se posuzuje jako zdanitelný příjem, jenž je povinen 

zdanit ve vlastním daňovém přiznání nebo prostřednictvím Společnosti. Pokud bude mít příjmy pouze 

z titulu přijatého motivačního příspěvku, daňová povinnost mu po uplatnění základní slevy a slevy na 

Žáka nevznikne. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální pojištění Žák neodvádí. 

 

4. Pokud Žáka Společnost do jednoho měsíce od obdržení oznámení o ukončení studia osloví 

s nabídkou zaměstnání odpovídající dosaženému vzdělání Žáka dle ukončeného vzdělání, zavazuje se 

Žák uzavřít se Společností pracovní smlouvu nejpozději do dvou měsíců od obdržení této nabídky,  

a setrvat v pracovním poměru u Společnosti nejméně do x.x.201x. 

 

V případě následujícího středoškolského nebo vysokoškolského studia může být doba uzavření 

pracovní smlouvy a nástupu do zaměstnání posunuta o dobu tohoto studia v případě, že se o tom strany 

této Dohody formou písemného dodatku k ní dohodnou. 

 

5.  Žák je povinen vrátit Společnosti motivační příspěvek v dále uvedené výši v případě, že: 

 

a) řádně nedokončí studium v oboru dle čl. 1 této Dohody 
i. v takovém případě je Žák nejpozději do tří měsíců od ukončení studia, nebude-

li dohodnuta jiná doba, povinen vrátit celý jemu doposud poskytnutý motivační 
příspěvek 

ii. povinnost vrátit Společnosti motivační příspěvek v daném případě nevznikne, 
pokud bylo studium Žákem předčasně ukončeno z vážných zdravotních 
důvodů. Žák je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který 
může být přezkoumán smluvním lékařem Společnosti 

b) neuzavře se Společností pracovní smlouvu či nenastoupí do zaměstnání za podmínek a v době 
stanovených v bodě č. 4 tohoto článku Dohody 
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i. v takovém případě je Žák nejpozději do tří měsíců po ukončení studia, nebude-
li dohodnuta jiná doba, povinen vrátit celý jemu poskytnutý motivační příspěvek 

ii. povinnost vrátit Společnosti motivační příspěvek v daném případě nevznikne, 
nepředloží-li Společnost Žákovi do jednoho měsíce ode dne, kdy Žák 
Společnosti písemně oznámí řádné ukončení studia, nabídku zaměstnání   

c) dojde k ukončení pracovního poměru mezi Žákem a Společností dříve, než ke dni sjednanému 
v bodě č. 4. tohoto článku Dohody 

i. v takovém případě je Žák nejpozději v den skončení, popř. v jiný dohodnutý 
den, pracovního poměru povinen vrátit Společnosti poměrnou část motivačního 
příspěvku. Ta bude stanovena z poměru neodpracované doby trvání 
pracovního poměru k celkové délce trvání pracovního poměru vynásobeného 
výší poskytnutého motivačního příspěvku. Do odpracované doby se v takovém 
případě nezapočítává doba mateřské a rodičovské dovolené, doba výkonu 
veřejné funkce a doba pracovní neschopnosti delší jak jeden měsíc. 

ii. povinnost vrátit Společnosti motivační příspěvek v daném případě nevznikne, 
pokud pracovní poměr skončí výpovědí ze strany Společnosti nebo dohodou 
z důvodů dle ustanovení § 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce 

d) sám odstoupí od této Dohody 
i. v takovém případě je Žák nejpozději do tří měsíců poté, co byl jeho projev 

odstoupení v písemné formě doručen Společnosti, povinen vrátit Společnosti 
celý jemu doposud poskytnutý motivační příspěvek 

ii. povinnost vrátit Společnosti motivační příspěvek v daném případě nevznikne, 
byla-li důvodem pro odstoupení od Dohody ze strany Žáka skutečnost, že 
Společnost opakovaně a závažným způsobem neplní povinnosti, ke kterým se 
v této Dohodě zavázala 

e) z důvodu závažného porušení povinností dle této Dohody ze strany Žáka od této Dohody 
odstoupí Společnost 

i. v takovém případě je Žák nejpozději do tří měsíců poté, co byl projev 
odstoupení Společnosti v písemné formě doručen Žákovi, povinen vrátit 
Společnosti celý jemu doposud poskytnutý motivační příspěvek  

 

V případě prodlení Žáka s vrácením motivačního příspěvku tak, jak je k tomu povinen dle bodu č. 5 

tohoto článku, písm. a) až e), vzniká Společnosti nárok na smluvní pokutu ve výši x % za každý den 

prodlení. Ta je splatná vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl 

Žák v prodlení.  

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Žák souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Zaměstnavateli za účelem uplatnění práv  

a povinností vyplývajících z této Dohody.  
 
2. Pokud jsou jednotlivá ustanovení této Dohody neplatná nebo neúčinná, platnost ostatních ustanovení 
této Dohody zůstává nedotčena. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti jednotlivého ustanovení 
Dohody platí místo tohoto takové, jaké by strany dohodly při objektivním zhodnocení svých oprávněných 
zájmů  
a v dobré víře s ohledem na běžné zvyklosti, kdyby bývaly věděly o neúčinnosti, resp. neplatnosti 
ustanovení Dohody. 
 
3. Sjednaný obsah této Dohody lze změnit písemným dodatkem k ní odsouhlaseným všema stranami. 
 
4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Dohoda je sepsána  
ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost, Žák a Zákonný zástupce Žáka. 
 
5. Žák potvrzuje, že text této Dohody mu byl řádně vysvětlen a plně ho chápe. Na důkaz souhlasu  
s obsahem této Dohody připojují strany své podpisy. 
 

V ………. dne … 
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………………………………………… 

Žák 

 

………………………………………… 

Zástupce společnosti 

 

………………………………………… 

Zákonný zástupce Žáka 
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PŘÍLOHA 2: Seznam technických středních škol 

v Olomouckém kraji 

Název a adresa školy Obecný kontakt 
Výchovný poradce,  

popř. kontaktní osoba pro 
praktickou výuku 

Odborné učiliště a Praktická 
škola Lipová - lázně  

Lipová – lázně 458,  
790 61 Lipová-lázně 

584 459 330 
info@oulipova.cz 

 

Střední odborná škola a střední 
odborné učiliště strojírenské  
a stavební Jeseník  

Dukelská č.p. 1240/27, 790 01 Jeseník   

584 412 032 
mylkova@soje.cz 

Ing. Zora Aichlerová 
584 411 100 

Střední odborná škola 
gastronomie a farmářství 
Jeseník  

U Jatek č.p. 916/8, 790 01 Jeseník   

584 411 171 
info@sosjesenik.cz 

Mgr. Jana Králová 
584 487 746 
kralova@sosjesenik.cz 

Sigmundova střední škola 
strojírenská, Lutín 
Jana Sigmunda č.p. 242, 783 49 Lutín   

585 757 711 
sekretariat@sigmundovaskola.cz 

Vladimír Smékal 
585 757 718  
vladimir.smekal@sigmundovaskola.cz 

Soukromé odborné učiliště 
Velký Újezd, s.r.o. 

Navrátilova č.p. 321,  
783 55 Velký Újezd  

585 358 240 
skola@souvelkyujezd.cz 

Olga Solařová 
solarovaolga@seznam.cz 

Střední odborná škola lesnická  
a strojírenská Šternberk 

Opavská č.p. 67/4, 785 01 Šternberk  

585 012 115 
reditel@sou-stbk.cz 

Mgr. Lenka Kličková 
585 000 215  
klickova@sou-stbk.cz 

Střední odborná škola Litovel 

Komenského č.p. 677/1, 784 01 Litovel  

585 341 547 
sekretariat@soslitovel.cz  

Mgr. Jitka Vyhlídalová 
585 341 547  
vyhlidalova@soslitovel.cz 

Střední odborná škola obchodu  
a služeb, Olomouc 

Štursova č.p. 904/14, 779 00 Olomouc   

585 200 211 
sekretariat@stursovka.cz 

Mgr. Dagmar Válková 
585 200 214 
valkova@stursovka.cz 

Střední průmyslová škola a 
Střední odborné učiliště Uničov 

Školní č.p. 164, 783 91 Uničov 

585 087 531 
unicprum@unicprum.cz 

Milan Surma 
surma@unicprum.cz 

Střední průmyslová škola 
strojnická, Olomouc 

17. listopadu č.p. 995/49,  
779 00 Olomouc  

585 549 111 
spssol@spssol.cz 

Martina Staroštíková 
585 549 111 
starostikova.martina@spssol.cz 

Střední škola a Základní škola 
DC 90, s.r.o. 

Nedbalova 36,  
772 00 Olomouc - Topolany 

585 436 636 
spec.skol.dc90@seznam.cz 

 

Střední škola logistiky a chemie, 
Olomouc 

U Hradiska č.p. 157/29,  
779 00 Olomouc  

585 556 111 
info@sslch.cz 

Mgr. Denisa Kubešová 
585 556 163  
kubesova@sslch.cz 

Střední škola polygrafická, 
Olomouc 

Střední novosadská č.p. 87/53,  
779 00 Olomouc  

585 759 011 
reditel@polygraficka.cz  

Ing. Eva Přikrylová 
585 795 047  
prikrylova@sspol.cz; 
vychovnyporadce@sspol.cz 
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Název a adresa školy Obecný kontakt 
Výchovný poradce,  

popř. kontaktní osoba pro 
praktickou výuku 

Střední škola polytechnická, 
Olomouc 

Rooseveltova č.p. 472/79,  
779 00 Olomouc  

585 724 111 
bakalovaz@ssprool.cz 

Mgr. Daniela Zatloukalová 
585 724 203  
vp@ssprool.cz 

Střední škola stavební – 
HORSTAV 

U Hradiska č.p. 7/4, 779 00 Olomouc 

724 549 018 
sss-horstav@seznam.cz 

Mgr. Renata Vaďurová 
renata.vadurova@seznam.cz 

Střední škola stavební  
a podnikatelská s.r.o. 

Štěpánovská č.p. 81/23,  
783 35 Olomouc 

585 233 336 
ssstpo.kamenickova@seznam.cz 

Mgr. Jaroslav Hudský 
ssstpo.hudsky@seznam.cz 

Střední škola technická  
a obchodní, Olomouc 

Kosinova č.p. 872/4, 779 00 Olomouc  

585 220 663 
ssto@kosinka.com 

Mgr. Irena Emanovská 
i.emanovska@kosinka.com 

Střední škola, ZŠ a MŠ prof. V. 
Vejdovského Olomouc 

Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc 

585 385 350, 
red@szmsvejdovskeho.cz 

Bc. Jaroslava Holá 
585 119 037 
zastupcepv@szmsvejdovskeho.cz 

Střední škola zemědělská  
a zahradnická, Olomouc 

U Hradiska č.p. 7/4, 779 00 Olomouc  

585 205 660 
szes@szes-olomouc.cz 

Mgr. Edita Karasová 
585 205 678 
editakarasova@centrum.cz 

VOŠ a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Olomouc 

Božetěchova č.p. 755/3,  
779 00 Olomouc  

585 208 121 
sekretari@spseol.cz 

Mgr. Petr Pavelka 
585 208 128  
pavelka@spseol.cz 

Odborné učiliště, Křenovice 

Křenovice 8, 752 01 Kojetín 

581 769 045 
krenovice@kejnet.cz 

Mgr. Jitka Krčková 
581 769 045 
jitkakrckova@seznam.cz 

Soukromá Střední odborná škola 
Hranice, s.r.o. 

Jaselská č.p. 832, 753 01 Hranice  

581 602 430 
skola@ssos.cz  

Bc. Václava Négyesi 
vaclava.negyesi@ssos.cz 

Střední lesnická škola, Hranice 

Jurikova č.p. 588, 753 01 Hranice  

581 601 231 
sls@slshranice.cz 

Mgr. Kateřina Bradová 
bradova@slshranice.cz 

Střední průmyslová škola, 
Přerov 

Havlíčkova č.p. 377/2, 750 02 Přerov  

581 334 011 
sps@sps-prerov.cz 

PhDr. Dagmar Justová 
581 334 023  
dagmar.justova@sps-prerov.cz 

Střední průmyslová škola 
Hranice 

Studentská č.p. 1384, 753 01 Hranice   

581 671 411 
skola@sps.hranet.cz 

Mgr. Grmolcová Daniela 
581 671 422 
grmolcovad@spshranice.cz 

Střední průmyslová škola 
stavební, Lipník nad Bečvou 

Komenského sady č.p. 257/26,  
751 31 Lipník nad Bečvou 

581 773 779 
info@spsslipnik.cz 

PhDr. Petra Bačová 
581 772 226  
bacova.petra@volny.cz 

Střední škola elektrotechnická, 
Lipník nad Bečvou 

Tyršova č.p. 781/11,  
751 31 Lipník nad Bečvou 

581 773 740 
sse@sse-lipniknb.cz 

PaedDr. Eva Křemenková 
kremenkovae@sse-lipniknb.cz 

Střední škola řezbářská, 
Tovačov 

Nádražní č.p. 146, 751 01 Tovačov  

581 731 421 
sstovacov@sstovacov.cz 

Mgr. Jindřiška Lišková 
liskova@sstovacov.cz 

Střední škola technická, Přerov 

Kouřílkova č.p. 1028/8, 750 02 Přerov  

581 201 276 
isst@kourilkova8.cz 

Ing. Jitka Doleželová 
581 201 276 
dolezelova@kourilkova8.cz 
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Název a adresa školy Obecný kontakt 
Výchovný poradce,  

popř. kontaktní osoba pro 
praktickou výuku 

Střední škola zemědělská, 
Přerov 

Osmek č.p. 367/47, 750 02 Přerov   

581 262 611 
ssze@sszeprerov.cz 

Ing. Vladimír Vojanec 
581 262 616 
vladimir.vojanec@sszeprerov.cz 

Střední odborná škola 
průmyslová a Střední odborné 
učiliště strojírenské, Prostějov 

Lidická č.p. 1686/4, 796 01 Prostějov  

582 342 311 
red.spsasoupv@infos.cz 

Mgr. Iva Žitná 
IvaZitna@seznam.cz 

Střední škola automobilní 
Prostějov, s.r.o. 

Vápenice č.p. 2977/9, 796 01 Prostějov   

587 571 965 
ssa@ssaprostejov.cz 

Mgr. Jarmila Buriánková 

Střední škola designu a módy, 
Prostějov 

Vápenice č.p. 2986/1, 796 62 Prostějov   

582 346 711 
info@ssdam.cz 

Mgr. Klára Machová 
k.machova@ssdam.cz 

Švehlova střední škola 
polytechnická Prostějov 

Nám. Spojenců č.p. 2555/17,  
796 01 Prostějov 

582 345 624 
svehlova@svehlova.cz 

Leo Marek 
l.marek@svehlova.cz 

Odborné učiliště a Praktická 
škola, Mohelnice 

Vodní č.p. 248/27, 789 85 Mohelnice  

583 430 113 
ou.u.prs.mohelnice@rps.cz 

Bc. Ivana Pohlová 
ipohlova@atlas.cz 

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Mohelnice 

Gen. Svobody č.p. 183/2,  
789 85 Mohelnice  

583 453 005 
spse_mohelnice@spsemoh.cz 

Mgr. Jaroslav Švec 
588 881 605 
svec.jaroslav@centrum.cz 

Střední škola sociální péče 
a služeb, Zábřeh 

Náměstí 8. května č.p. 253/2,  
789 01 Zábřeh   

583 411 310 
podatelna@ssspzabreh.cz 

Mgr. Zdeněk Štolc 
583 551 464 
stolc.zdenek@ssspzabreh.cz 

Střední škola technická  
a zemědělská, Mohelnice 

1. máje č.p. 667/2, 789 85 Mohelnice  

583 401 911 
sstzmoh@sstzmoh.cz 

Bc. Pavel Hampl 
583 401 954 
hampl.pavel@sstzmoh.cz 

Střední škola železniční, 
technická a služeb, Šumperk 

Gen. Krátkého č.p. 1799/30,  
787 01 Šumperk  

583 320 111 
skola@sszts.cz 

Mgr. Marie Holinková 
583 320 106  
holinkova@sszts.cz 

VOŠ a Střední škola automobilní, 
Zábřeh 

U Dráhy č.p. 827/6, 789 01 Zábřeh 

588 881 501 
sekretarka@spsa-za.cz 

Mgr. Štěpán Ucekaj 
588 881 538  
s.ucekaj@spsa-za.cz 

VOŠ a Střední průmyslová škola, 
Šumperk 

Gen. Krátkého č.p. 950/1,  
787 01 Šumperk 

583 213 581 
sekretar@vsps-su.cz 

Ing. Ilona Opatovská 
583 326 219  
opatovska@vsps-su.cz 
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PŘÍLOHA 3: Seznam vysokých škol  

Seznam vysokých škol v Olomouckém kraji 

Název a adresa školy Obecný kontakt Kariérní centrum 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511/8,  
771 47 Olomouc 

585 631 111, 
www.upol.cz 

Mgr. Jitka Janečková 
Moťková 
kariernicentrum@upol.cz 

Vysoká škola logistiky o.p.s. 

Palackého 1381/25,  
750 02 Přerov 

581 259 121 
www.vslg.cz 

Ing. Libor Kavka, Ph.D. 
581 259 125 
libor.kavka@vslg.cz 

MVŠO, o.p.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1 
Hodolany, 77900 Olomouc 

587 332 311 
www.mvso.cz 

Bc. Marie Dohnalová 
587 332 342 
marie.dohnalova@mvso.cz 

 

 

Seznam technických vysokých škol v okolí 

Název a adresa školy Obecný kontakt Kariérní centrum 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

17. listopadu 15/2172,  
708 33 Ostrava-Poruba 

597 321 111 
www.vsb.cz 

Karin Krumlová 
597 323 711 
karierni.centrum@vsb.cz 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

nám. T. G. Masaryka 5555 
760 01 Zlín 

576 038 120 
www.utb.cz 

Ing. Hana Záhorovská 
576 032 224 
zahorovska@rektorat.utb.cz 

Vysoké učení technické v Brně 

Antonínská 548/1,  
601 90 Brno  

541 145 201 
www.vutbr.cz 

Mgr. Jiří Weller 
541 148 811 
weller@lli.vutbr.cz 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OK4Inovace, zájmové sdružení právnických osob 

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc 

www.ok4inovace.cz 

www.ris3ok.cz 
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