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Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském 
kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na 

Krajském úřadu v Českých Budějovicích. 

Sektorová dohoda pro obor strojírenství 
podpis 



 
• duben 2011  hledání tématu 
• květen 2011  obhajoba deklarace 
• červen 2011  výběr SD do pilotu 
• červen – srpen konzultace k obsahu SD 
• konec srpna I. koordinační schůzka  
   s aktéry na jihu Čech 
• od září 2011  jednání: KÚ, JHK, ÚP,  
   Rada RLZ, PS Podpora a 
   rozvoj podnikání, porady  
   technických SŠ, podnikatelská fóra …. 
realizace Akčního plánu: workshopy pro odbornou i laickou   
   veřejnost, kulaté stoly, dny otevřených  
   dveří, mediální podpora …. 

Sektorová dohoda pro obor strojírenství 
duben 2011   -   duben 2012 



• 1. Podpora vzdělávání  
        – počátečního a dalšího vzdělávání v kraji 
 

  1.1. Zvýšení prestiže technických oborů 
  1.2.  Promítnutí SD do strategie vzdělávání v kraji 
  1.3.  Podpora činnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů 
  1.4.  V rámci akčního plánu Programu rozvoje kraje  
                     vyhlašovat specifické grantové programy na podporu zavádění 
                     nových technologií do škol a na podporu spolupráce škol a  
                     zaměstnavatelské sféry.  
  1.5.  Oborová optimalizace s vytvořením vzdělávacích center pro 
                     technické obory – optimalizace škol podle potřeb trhu práce a 
                     uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce 
  1.6.  Vzdělávání učitelů odborných předmětů 
  1.7.  Zajištění technického vybavení na ZŠ, SŠ i VŠ 
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• 2. Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů 
 

  2.1. Rozšíření spolupráce se zaměstnavateli 

  2.2.   Podpořit udělování krajských stipendií v nedostatkových  
  oborech 

    
   

 
 

Odkaz na sektorovou dohodu 
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v 

Jihočeském kraji na období 2012 – 2016, ze dne 7.2.2012 
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 Bilaterální smlouvy mezi firmami a technickou školou 
o podpoře a spolupráci 

 
 povinné praxe učňů a studentů ve firmách 
 „firemní“ výcviková střediska 
 materiální podpora, kurzy a praxe pro pedagogy technických 

předmětů, společné prezentace na burzách škol, veletrzích 
pracovních příležitostí…. 

 náborové akce, dny otevřených dveří, workshopy, kulaté stoly…. 
 

 38 firem + 14 technických SŠ 
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• Realizační partneři   
 
• Jihočeský kraj 
  radní pro zaměstnanost a lidské zdroje 
  radní pro školství 
  vedoucí odboru školství 
 
• Jihočeská hospodářská komora 
  ředitel JHK 
 
• Úřad práce ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích 
  ředitel Krajské pobočky  ÚP České Budějovice 
 
• Zaměstnavatelé za Sektorovou radu pro strojírenství 
  Ing. Věra Vrchotová – MOTOR JIKOV Group a.s. 
  Mgr. Ilona Walnerová – Jihostroj a.s., Velešín 
 
• Školy za Sektorovou radu pro strojírenství 

  Bc. Jan Šindelář – ředitel školy VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice 
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veřejnost média 
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Proč se nám sektorová dohoda podařila: 
• Zainteresovat všechny „Aktéry SD“ 

Nelze nejprve SD vytvořit a pak s ní seznamovat aktéry,      
ti se musejí na tvorbě SD podílet 

 

• Neopomenout „sílu veřejnosti“ -  rodičovské, laické i odborné… 
 

• Dbát na sdílení informací… 
 

• Využívat jednotné analytické informace, např. o situaci na trhu práce v 
daném sektoru, o oborech a počtech žáků… 

      (NVF - projekt Koncept) 
 

• Koordinovat aktivity, akce a všechny projekty dotýkající se řešeného 
problému …                                                                                                     
(Impuls pro kariéru, IQ Industry) 

 

• Využít maximálně mediální podporu… 
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Co nebylo sektorovou dohodou řešeno, ale musí být: 
 

• tzv. „Průřezová témata“ =  strojírenskými firmami 
očekávaná podpora státu v legislativních úpravách na 
podporu technickému  vzdělávání 
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• Cíle pilotní Sektorové dohody pro strojírenství byly 
splněny. 

 

• Sektorovou dohodu lze aplikovat do jakéhokoliv kraje. 
 

• V rámci sektorové dohody  co bylo, je a bude 
realizováno = kontinuální proces. 

 

• Sektorová dohoda byla pro nás „nástrojem“, nikoliv 
„účelem“, jak celokrajsky „rozhýbat“ podporu 
technickému vzdělávání a to se podařilo   ! 
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Jaro 2013 I. výročí od podpisu SD 
Setkání u jihočeského hejtmana: 
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Odkaz na sektorovou dohodu 
• v  Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v Jihočeském kraji na období 2012 – 2016,  
     ze dne 7.2.2012 

 
• 2013/2014 zahájena druhá etapa grantového programu 

„krajských stipendií“ v nedostatkových profesích (do 2017/2018) 
      strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů, elektromechanik  
      pro zařízení a přístroje 
 
• VZ  o stavu vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji - citace: 
     Podpora technického školství je jedním ze současných 
     stěžejních bodů rozvoje školství v Jihočeském kraji. 
 
• 2014/2015 písemné přijímací zkoušky na maturitní obory 
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Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 - 30. 6. 2015 

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" je systematická 
investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to 
konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.  



• Jaro 2014 před podpisem … 
 

 
 

 
 

Pilotní SD skutečně „příkladem“ 

SEKTOROVÁ DOHODA 

PRO OBOR STROJÍRENSTVÍ 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

 
Předkládá: Sektorová rada pro strojírenství 



Jaro 2014  II. výročí od podpisu SD 
Bylo připraveno: 
• revize SD ze stran všech aktérů 

– aktualizace údajů i výhledů 
• přistoupení dalších firem k SD +  škol (i VŠ) 

– mediální podpora 
– vydání „letáčku“, plakátu … / místo nové mapy 

Ale přišel nový projekt: 
• „SD moderní nástroj sociálního dialogu“ 

–  s jinou představou o obsahu, organizaci i realizaci SD 
– nezohledňuje situaci v krajích, kde již SD byly podepsány  
– takže  

 
 

 
 

Jak dál… 



Děkuji Vám za pozornost 
 

Ing. Věra Vrchotová 
předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství 
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