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ÚVOD 

Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionu je nedostatek kvalifikované pracovní 

síly, která by byla profesně a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky trhu práce. Cílem této 

analýzy je pak zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola 

působí. Záměrem je také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat 

vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu. 

Cílem této analýzy je zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola 

působí (Středočeský kraj). K tomu poslouží dvě sady otázek – jedna pro ZŠ a druhá pro zaměstnavatele 

(otázky jsou součástí této výzvy). 

K tomu účelu byla v období červen až říjen 2022 provedena dvě dotazníková šetření na vybraném 

vzorku respondentů z řad ředitelů základních škol (realizoval zhotovitel) a zástupců zaměstnavatelů ve 

Středočeském kraji (realizoval zadavatel).  

V rámci textu se budeme věnovat vybraným otázkám z obou dotazníků v kontextu hlavního cíle šetření, 

tedy sladění potřeb trhu práce se vzděláváním na úrovni základních škol ve Středočeském kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního 

dialogu v ČR , reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti 

a adaptability pracovní síly, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“), jejíž je zadavatel příjemcem. 
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1 CHARAKTERISTIKY VZORKŮ – REGION 

Dle dostupných informací je ve Středočeském kraji 578 základních škol. Pro potřeby analýzy bylo cílem 

získat návratnost dotazníků ve výši cca 20 %, aby byl výzkum dostatečně vypovídající. 

V případě dotazníku pro ředitele základních škol, kde hraje důležitou roli příslušnost k nižší regionální 

úrovni, bylo přihlédnuto k pokud možno rovnoměrnému pokrytí Středočeského kraje respondenty s 

ohledem na jejich příslušnost k obci s rozšířenou působností (ORP).  

Lze však předpokládat, že v předmětu šetření hraje příslušnost sídla firmy k mikroregionu reálně 

významně menší roli, než regionální příslušnost škol, a to jak s ohledem na větší možnosti dojíždění za 

prací v rámci regionu (ve srovnání možnostmi s dojezdu žáků do základní školy), tak vzhledem k 

mnohem širšímu okruhu působnosti firem a jejich možnému členění na pobočky a provozovny ve 

srovnání se základními školami.  

 

 

2 CHARAKTERISTIKY VZORKŮ – VELIKOST SÍDLA OBCE 

Je pochopitelné, že struktura respondentů podle velikosti sídla obce se u dotazníku pro základní školy 

a u dotazníku pro zaměstnavatele výrazně liší, a to zejména mnohem vyššímu podílu obcí s velikostí do 

2 tis. obyvatel.  

Odpovídá to skutečnosti, že síť základních škol, včetně škol malotřídních zasahuje i velmi malé obce, 

kde z přirozených důvodů nefunguje žádná firma. Navíc Středočeský kraj patří mezi regiony ČR na této 

úrovni k těm s největším počtem základních škol, včetně malých a malotřídních. Z hlediska slaďování 

potřeb vzdělávání na úrovni ZŠ a trhu práce tato „roztříštěnost“ základního školství představuje 

nepochybně výzvu a může být v mnoha případech i vysvětlením obtíží při realizaci společných projektů 

zaměstnavatelů a škol. Malé školy mají omezené finanční i personální kapacity, akce pořádané na 

školách k podpoře lepší zaměstnatelnosti jejich absolventů zasáhnou jen velmi omezený počet žáků a 

učitelů, zájem firem a sponzorů takové akce na školách pořádat má proto přirozeně určité limity.  
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3 SPOLUPRÁCE Z HLEDISKA OBOROVÉHO ZAMĚŘENÍ 

ZAMĚSTNAVATELŮ 

Graf zachycující obory působnosti spolupracujících zaměstnavatelů ukazuje nerovnoměrné zastoupení 

jednotlivých oborů, což je ovšem třeba z části přičíst celkově nízkému počtu škol, které tuto otázku 

zodpověděly (N = 33). Celkem přirozeně z četnosti výskytu jednotlivých oborů vystupují obory 

zemědělství, lesnictví a rybářství, zpracovatelský průmysl a vzdělávání, zdravotní a sociální práce, kde 

je možnost spolupráce se školami snazší.  

Pro porovnání uvádíme i oborovou strukturu respondentů dotazníku pro zaměstnavatele ve 

Středočeském kraji. 
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4 ZAPOJENÍ DO MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) 

Z grafů je patrné, že zapojení oslovených základních škol a firem do místních akčních plánů vzdělávání 

(MAP) ve Středočeském kraji se zásadně liší. Větší rozšíření povědomí o možnostech a výhodách MAP 

mezi zaměstnavateli může být pro obě strany jednou z cest, jak sladění potřeb zaměstnavatelů a 

vzdělávání na úrovni základních škol zlepšit. 
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5 ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ DO TVORBY ŠKOLNÍCH 

VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ (ŠVP) 

Z následujících dvou grafů je patrné, že přímé či nepřímé zapojení zaměstnavatelů do tvorby a úprav 

ŠVP je minimální. Zde je prostor pro větší aktivitu zapojených aktérů. V souvislosti s tím je nadějné, že 

více než 2/3 oslovených škol aktualizují svůj ŠVP poměrně často – nejpozději po dvou letech. Případné 

zapojení a z toho plynoucí změny se tedy mohou projevit relativně brzy. 
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Důležité je zjištění, že základní školy jsou ochotny spolupracovat na směřování svých žáků/absolventů 

mnohem více než doposud a to i s jinými aktéry.  
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Spolupráce základních škol a zaměstnavatelů v oblasti přípravy a směřování žáků zatím není ve 

Středočeském kraji příliš rozšířená. Více než polovina zaměstnavatelů nespolupracuje s žádnými 

školami, a ti kteří spolupracují, dávají jako partnerům přednost středním školám, vyšším odborným a 

vysokým školám. 

 

Z hlediska účinnosti různých forem spolupráce dávají zaměstnavatelé přednost přímému zapojení do 

výuky formou praxe žáků ve firmách, to se ale s ohledem na výše uvedené týká především středních, 

vyšších odborných a vysokých škol. Tam je také efektivnější i vyhledávání potenciálních zaměstnanců.  
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Další graf napovídá zaměstnavatelům, na které osoby by se měli v rámci spolupráce se školami obracet 

při snaze o ovlivnění podoby ŠVP. Ve většině případů leží koordinační funkce na řediteli či zástupci, na 

více než polovině škol do tohoto procesu zasahují i pověření učitelé. 
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Přestože mnohé pracovní kompetence, které oceňují zaměstnavatelé, získávají žáci v rámci více 

vzdělávacích okruhů, velká část z nich je soustředěna do tematické oblasti Člověk a svět práce.  
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6 ROZVOJ SPOLUPRÁCE S FIRMAMI Z HLEDISKA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Přímá spolupráce s firmami je spíše záležitostí středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. 

Překážky v rozvoji spolupráce škol podrobně popisuje následující graf. 

 

Z průzkumu vyplynulo, že v procesu zprostředkování informací od zaměstnavatelů směrem ke školám 

je důležitá zejména aktivita ze strany školy. Pouze polovina z oslovených respondentů uvedla, že mají 

zájem o informace o nárocích zaměstnavatelů. 
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Významnou roli v tomto procesu hraje i fakt, zda se základní škola účastní nějakého projektu, který 

přímo souvisí s přípravou žáků na povolání či nikoliv. Z následujícího grafu je zřejmé, že zkušenost s 

nějakým takovým projektem má méně než polovina škol oslovených v průzkumu. 

 

Zajímavé je i to, zda škola zařazuje při posuzování výsledků své práce právě uplatnění svých absolventů 

v praxi, případně zpětná vazba od nich a jejich rodičů. 
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V neposlední řadě je důležité, zda základní škola zná profily uchazeče o zaměstnání u nejvíce 

poptávaných pracovníků u klíčových zaměstnavatelů v regionu, případně zda se o takové informace 

vůbec zajímá. Z osloveného vzorku škol to více než čtvrtina vůbec nesleduje a další polovina to sleduje 

jen všeobecně. 

 

Aktivity školních výchovných poradců mohou být pro zaměstnavatele dobrým ukazatelem a 

rozhodujícím faktorem pro navazování spolupráce. Aktivnější školy navazují spolupráci se 

zaměstnavateli častěji. Je pozitivní, že na více než polovině škol se věnují i organizaci exkurzí žáků do 

firem nebo předávání informací o trhu práce žákům, rodičům a učitelům. 
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7 CHYBĚJÍCÍ KOMPETENCE U ZAMĚSTNAVATELŮ VS. PREFEROVANÉ 

KOMPETENCE ŠKOL 

Dle respondentů průzkumu nejsou kompetence uchazečů o zaměstnání v souladu s jejich požadavky. 

Pouze 13 % z dotázaných dostatečně koresponduje s požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatel 

nemusí ihned po zaměstnání kompetence u zaměstnance zvyšovat. U 30 % jsou kompetence zcela 

nevyhovující. 

Celkové náklady na odbornou přípravu a rekvalifikaci přitom tvoří u některých zaměstnavatelů 

nezanedbatelnou část výdajů zaměstnavatelů v porovnání se mzdovými náklady. 
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Z hlediska struktury chybějících kompetencí volají zaměstnavatelé především po odborných znalostech 

a dovednostech, které jsou z pochopitelných důvodů více záležitostí středních a vysokých škol. Hned 

na dalších místech však stojí manuální zručnost, kritické a analytické myšlení a schopnost učit se. A to 

vše jsou kompetence, jejichž pevné základy si žáci osvojují právě na základních školách. V porovnání s 

jinými kompetencemi jim však základní školy nevěnují stejně prioritní pozornost. 
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Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnavatelům nejvíce chybí techničtí a odborní pracovníci, obsluha strojů 

a zařízení, montéři, případně specialisté. Z responzí je zřejmé, že aktuální poptávka na trhu práce 

nemůže být jediným měřítkem správného zacílení přípravy žáků na základní škole na jejich budoucí 

povolání.  

 

Přestože počet oslovených zaměstnavatelů, kteří již s nějakou základní školou spolupracují, je velmi 

nízký (N=8), pro úplnost uvádíme, jaké formy spolupráce upřednostňují. Mezi „Jiné“ se objevilo firmou 

hrazené pořádání technických kroužků a obecná popularizace oboru.  
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Vzhledem k existujícímu nedostatku pracovních sil dokumentovaných mimo jiné i výše uvedeným 

grafem, je podíl zaměstnavatelů zapojených do projektů na přípravu zaměstnanců nízký. 

 

 

Drtivá většina zaměstnavatelů čerpá prostředky na rekvalifikace a odbornou přípravu zaměstnanců z 

vlastních zdrojů. Jen minimum využívá dotace z úřadu práce, prostředky z fondů EU či investiční 

pobídky. 
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8 ROLE ZŘIZOVATELE ŠKOLY 

Vzorek oslovených škol zahrnuje z téměř 90 % základní školy zřizované obcí nebo krajem. U zbylých 

typů zřizovatele je nicméně zájem na dobrém profesním uplatnění absolventů školy podobně 

významný, u soukromých škol díky přímé finanční vazbě na spokojenost rodičů zpravidla ještě 

významnější. 

 

Graf dokládá, že vliv zřizovatele na podobu ŠVP a na přizpůsobení výuky požadavkům místního trhu 

práce je uplatňován jen ve zhruba jedné desetině oslovených škol. 
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9 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ V OBLASTI KOORDINACE 

SOULADU POTŘEB TRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDEVŠÍM NA 

ÚROVNI ZŠ 

Jako i v jiných oblastech lidského života je dlouhodobě prokázáno, že nejefektivnějších výsledků lze 

dosáhnout vzájemnou spoluprací všech aktérů tak, aby žádný z nich nebyl upozaděn a byly naplněny 

potřeby všech ideálně stejnou měrou. Aktérem vzdělávání je ovšem velké množství subjektů a o 

budoucím uplatnění jedince na trhu práce rozhodují nejen vnější hybatelé ale i vnitřní motivace 

jedince. Dlouhodobě se v České republice vede diskuse o to, do jaké míry usměrňovat volbu jedince 

ohledně jeho budoucího povolání. Jednak máme v ČR určitou historickou zkušenost se systémem 

„umístěnek“ a zároveň je v současnosti zdůrazňována absolutní svobodná individuální volba. Z 

výsledků analýzy poptávky a nabídky trhu práce ovšem vyplývá, pakliže chceme dosáhnout lepší 

optimalizace a souladu, je jisté nasměrování budoucích pracovníků třeba.  

Problémem, který z předloženého výzkumu vyplývá, je fakt, že aktéři nejsou navzájem o svých 

potřebách informováni. Školy jsou nedostatečně seznámeni s potřebami trhu práce a firmy nedokážou 

efektivně sdělit jaké znalosti a kompetence u svých nových zaměstnanců vyžadují a budou vyžadovat. 

Výsledkem je, že vzájemná spolupráce škol a firem je omezená pouze na určité formy, které ovšem 

dlouhodobě nevedou k vytyčenému cíli, kterým je právě soulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu 

práce. 

V rámci možných doporučení pro Středočeský kraj lze formulovat následující: 

• Obecně je v kraji velmi malé propojení zaměstnavatelů a základních škol, což zvláště pro 

některé obory na trhu práce není ideální situace. Bylo by dobré vtáhnout zaměstnavatele např. do 

přípravy ŠVP nebo posílit kontakt žáků a zaměstnavatelů (např. pravidelné exkurze). 

• Ze strany zaměstnavatelů neopomíjet základní školy, jelikož právě zde se formuje základní 

povědomí žáků o tom, co která profese přináší, jaká je její společenská potřeba a role, a jelikož právě 

zde se formuje další směřování žáka.  

• Ze strany škol poskytnout větší prostor při výuce napojení se na externí svět, potažmo 

konkrétně na trh práce, tak aby nebyly naplněny pouze školní vzdělávací programy, ale aby byli 

absolventi škol opravdu připraveni na budoucí začlenění se do pracovního procesu.  

• Pouze polovina dotazovaných škol v kraji škol řeší ve výuce budoucí uplatnění na trhu práce, 

pouze třetina informuje žáky o hlavních zaměstnavatelích v okolí – doporučujeme posílit výuku tohoto 

tématu, mělo by být alespoň v základní míře probíráno na každé škole. 

• Doporučením pro školy je informace o trhu práce poptávat pravidelně, ať už monitorovat 

potřeby trhu práce vlastními silami, či získávat je od relevantních institucí typu Svaz průmyslu a dopravy 

ČR či agentury CzechInvest a dalších svazů a agentur.  

• Ze strany dalších subjektů (zřizovatelé, úřady práce, svazy, agentury, rodiče, …) by měla 

probíhat otevřená diskuze nad nutnými změnami plánování a organizace výuky tak, aby byli absolventi 

připraveni na moderní měnící se požadavky. Smyslem je dosáhnout lepší připravenosti absolventů na 

měnící se požadavky trhu práce (spojených například s vývojovými trendy v průmyslu, v současné době 

pod vlivem Průmyslu 4.0).  Od všech zúčastněných aktérů je třeba dostat přesné informace, jelikož 
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pakliže nedostatečně formulujeme naši poptávku a nedostatečně zhodnotíme naše možnosti, nelze 

očekávat, že dosáhneme efektivních výsledků. Pokud se omezíme na obecné formulace typu: „většina 

absolventů škol je nedostatečně kvalifikovaná“, pak školy nebudou schopny reagovat, protože 

nebudou vědět jaké znalosti a kompetence rozvíjet. Velmi důležité jsou hlavně kvalitní predikce 

požadavků, protože školy již z podstaty věci nedokážou reagovat na současnou poptávku trhu práce, 

ale na poptávku budoucí.  

• Zaměstnavatelé by měli vyčlenit ve svém času a financích nejen prostředky na organizaci 

podnikání jako takového, ale i na vytváření podmínek pro výchovu, rozvoj a získání 

nových/potenciálních/budoucích zaměstnanců.  Nelze očekávat, že absolvent školy bude připraven na 

práci v konkrétní firmě, jelikož se požadavky navzájem velmi liší. Úkolem školy je, aby její absolvent byl 

řádný člověk, s potenciálem k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji. Zaměstnavatelé by tedy měli 

přijmout tuto novou roli a zapojit se do výchovy svých potenciálních zaměstnanců, ať už vyšší mírou 

odborných exkurzí, praxí, či jinou formou. 


