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REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ 
DOHODA  

pro Jihomoravský kraj 
pro obor slévárenství 

 
 

 
 

Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové 

dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých 

problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ 
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ÚVOD 
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU 

Jihomoravský kraj je v posledních letech vnímán jako centrum výzkumu, vývoje a inovací. 

Z většiny strategických a koncepčních materiálů vyplývá orientace kraje na 

konkurenceschopnost založenou na odbornosti a inovacích. Pro konkurenceschopnou 

ekonomiku je důležité, aby měla kvalitně a odborně vzdělané lidské zdroje schopné se 

rychle adaptovat na měnící se podmínky a v ideálním případě přistupovat kreativně k řešení 

problémů a celoživotně se vzdělávat. 

 

Jihomoravský kraj však necharakterizují jen inovace a moderní obory, ale také tradiční odvětví 

s dlouhou historií a světovou proslulostí, jako např. textilní průmysl či strojírenství. Zatímco textilní 

průmysl je reprezentován jen několika málo firmami, strojírenství (včetně slévárenství) zůstává 

i nadále jedním z klíčových průmyslových odvětví kraje. Průmyslová odvětví jsou tahouny ekonomiky 

kraje a je na nich také postaven budoucí rozvoj a směřování inovací. Zároveň se jedná o odvětví, která 

zaměstnávají velký počet pracovníků v celé vzdělanostní škále. Útlum těchto odvětví by mohl 

znamenat výrazné zvýšení nezaměstnanosti, a to nejen v oblasti sekundéru, ale také na něj 

navázaného terciéru. Kraj (především Brno) se sice výrazně orientuje na výzkum, vývoj a inovace, ale 

i u nich je žádoucí propojení s výrobní sférou. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků může ohrožovat firmy rovněž při získávání významných 

zakázek, u nichž je kladen důraz na kvalitu. Nekvalifikovaná pracovní síla může mít větší problém 

adaptovat se na rychle se měnící technologie, její zaškolení je nákladnější a problém může nastat i ve 

spolupráci s vývojovou a inovační sférou. To vše může vést ke snížení konkurenceschopnosti, a tím 

i k omezení produkce, popř. k přesunu firem do jiných regionů. Na druhé straně to může představovat 

také signál „STOP“ pro další potencionální investory. 

 

Pro řešení pomocí regionální sektorové dohody 

bylo na základě regionální rešerše zvoleno téma 

„Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve 

slévárenství“. Jedná se o problém postihující 

v obecné formě většinu průmyslových odvětví. 

Volba slévárenství je podmíněna tím, že je 

vnímáno jako základ pro kvalitní a především 

konkurenceschopnou strojírenskou výrobu, která 

je jedním z prioritních odvětví kraje, což dokládá 

i obsah Regionální inovační strategie (RIS4), v níž 

je slévárenství (konkrétně podskupina „Odlitky, 

výkovky“) součástí prioritní oblasti „strojírenství“. 

Důležitou součástí slévárenství je také obor 

modelářství, který je zde zahrnut pod pojmem 

slévárenství bez nutnosti jej jmenovat zvlášť. 

Samostatně je modelářství ovšem jmenováno 

v některých opatřeních, cílech a bodech Akčního 

plánu, které se zabývají konkrétně a pouze tímto 

oborem. 

Stejně jako v případě obecného problému 

nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků 

je i ve slévárenství hlavní příčinou generační 

obměna a nedostatek absolventů odborných 

škol. U slévárenství se přidává také mnohem 

menší atraktivita oboru, patřícího k těm, 

u nichž je stále ještě velký podíl manuální práce 

a náročnější pracovní podmínky. 

Pro slévárenství, ale i pro technické obory obecně 

platí, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

může ohrožovat firmy, vést k jejich snížené 

konkurenceschopnosti a případnému útlumu. Ve 

slévárenství by mohl být i spouštěčem mnohem 

výraznějších změn na trhu práce. Jedná se 

totiž o odvětví, na něž je z velké části navázáno 

strojírenství jako jeden z tahounů regionální 

ekonomiky, a propad by v tomto odvětví mohl 

způsobit nepřímo mnohem hlubší propad v dalším 

průmyslovém odvětví. 
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I. Strategická část  
regionální sektorové dohody 

Vizí Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj je zajištění dostatečného množství 

kvalifikovaných pracovníků i absolventů odborných škol pro slévárenství prostřednictvím 

spolupráce zaměstnavatelů, institucí veřejné správy, školských a dalších vzdělávacích 

institucí v Jihomoravském kraji. 

 

Regionální sektorová dohoda si za cíl klade pomoci trhu práce v krátkodobém horizontu, konkrétně 

prostřednictvím počátečního vzdělávání a jeho modifikací. K maximálnímu využití nejen počátečního 

vzdělávání je však třeba současně vhodně propagovat a medializovat daný sektor, k čemuž by měly 

přispět aktivity Svazu sléváren České republiky a Krajské pobočky Úřadu práce ČR. Mimo jiné je 

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj podporována také Regionální radou odborových 

svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Jihomoravského kraje a navrhovaná opatření 

jsou doporučena k realizaci. 

 

Cestou k naplnění této vize bude realizace opatření, která povedou k většímu propojení teorie s praxí, 

tedy škol a zaměstnavatelů, a rovněž k pozitivnějšímu a objektivnějšímu obrazu o slévárenství.  

 
 

 Cíle RSD: 

Pro řešení problematiky v oblasti rozvoje lidských zdrojů byly vytyčeny dva základní cíle, které budou 

dosaženy pomocí opatření uvedených níže: 

 

1. Cíl Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů 
 

2. Cíl Podpora propagace a medializace oboru 

  



PODPORUJEME

5r sunoucNcsr
www.esfcr.cz

DEKLARAENf CLANEK
strategick'ich partnerfi regionf lni sektorov6 dohody:

RegionSlni sektorovd dohoda nenI prdvn6 
^z6vazni dokument, jednS se o pisemnou politicko-

spoledenskou rjmluvu zridastn6nfch subjekt&, kter6' je veiejn6 
'piezentovand. 

Uzavieni a realizace
regionSlni sektorov6 dohody je v zdjmu jednottivycn aft6rf a ie zalo|eno na osobni odpov6dnosti a cti.

RegionSlni sektorovd dohoda je uzavirdna pod patronaci niZe^ podepsanfch strategickyich partnerfi,
kteti se..zavazuji, Ze budou svou autoritou a gvfm jeclndnim pEsobit'nu uytudf"ni ultiunifro prostiedi
k napln6ni uvedenfch cil& regioniilni sektorov6 dohody.

NasmErov5ni podpory strategickfch partner0 smErem k naptn6ni cil0:
Za ritelem dosaZeni. cilfi pov6Fuji strategi6ti partnerti regiondlni sektorov6 dohody v 16mci sv6pEsobnosti realizadni partnery, ttlfi OuOoI rpoirprucovat na plndni opatieni uvedenfch u" tL d6rti
regionSlni sektorov6 dohody.

Pod pisy strate_giJ:kfch pa rtnerfi :

JUDr, Michal Ha5ek
Hejtman Jihomoravsk6ho kraje

Ing. Josef Btirger
Pov6ienli Yizenim Krajsk6 pobodky

ufaau prdce dR v arnd

Ing. Jaroslav Haniik
Prezident Svazu pr8myslu a dopravy CR

Piedseda ptedstavenstva Krajsk6 hospoddisk6
komory jiZni Moravy

f%U vflr-,aa.J
Stanislava Slavikov6

Piedsedkyn6 RegionSlni rady odborovych svaz& deskomoravsk6
konfederace odborovfch svazrj Jihomoravsk6ho kra;e

V Brn6 dne 17, dervna 2015
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II. Realizační část RSD 
pro Jihomoravský kraj pro obor 
slévárenství 

Po naplnění všech navrhovaných opatření by měla v Jihomoravském kraji existovat nabídka stěžejních 

studijních oborů pro sektor slévárenství a zároveň nabídka modifikovaných oborů, jejichž absolventi 

budou mít základní povědomí o oboru a budou schopni se v něm uplatnit. Kvalita nabídky studijních 

oborů bude zajištěna úzkou spoluprací vzdělavatelů a zaměstnavatelů nejen v oblasti teoretické 

přípravy, ale především v oblasti odborné přípravy a odborných praxí. 

Ostatní kroky realizované v rámci regionální sektorové dohody pomohou zlepšit povědomí o daném 

sektoru a přispějí k lepší informovanosti veřejnosti a k vyšší motivovanosti ke studiu slévárenských 

oborů. Na těchto aktivitách se budou podílet především zaměstnavatelé, ale efektivněji budou využity 

i již existující nástroje v rámci působnosti Úřadu práce ČR. 

 

Opatření regionální sektorové dohody směřující k zadaným cílům: 

1. Cíl Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů  

Opatření 

1.1 Zajištění absolventů pro výkon profese modelář  

1.1.1 Otevření oboru modelář 

1.1.2 Nabídka možnosti odborné praxe pro příbuzný obor 

1.1.3 Realizace odborného výcviku v provozu modeláren, realizace exkurzí do modeláren  

1.2 Zajištění absolventů pro výkon profese slévač a slévárenský technik 

1.2.1 Otevření oboru slévač 

1.2.2  Konkretizace počtu absolventů specializace slévárenský technik 

1.2.3  Podněty pro modifikaci ŠVP oboru strojírenství ve 3. a 4. ročníku 

1.2.4  Modifikace ŠVP oboru strojírenství ve 3. a 4. ročníku 

1.2.5  Exkurze pro studenty 3. ročníku oboru strojírenství 

1.2.6  Realizace odborného výcviku v provozu sléváren 

 

2. Cíl Podpora propagace a medializace oboru  

Opatření 

2.1 Zvýšení povědomí o oboru  

2.1.1 Aktuální seznam sléváren a modeláren v Jihomoravském kraji 

2.1.2 Vytvoření videomateriálu 

2.1.3 Propagace firem a škol v katalogu „Atlas školství“ 

2.2 Zvyšování odbornosti  

2.2.1 Realizace odborného kurzu 

2.2.2 Podpora pracovního vyučování na základních školách 

2.3 Efektivní a cílené využívání nástrojů Úřadu práce ČR 

2.3.1 Využití Informačních a poradenských středisek 

2.3.2 Využití podpůrných nástrojů Úřadu práce ČR 
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Plán opatření regionální sektorové dohody 
 

Tabulka č. 1 „Plán opatření Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj pro obor slévárenství“ 
 

Opatření Klíčoví aktéři Výstupy Termín 

č. Akce podporující příslušné opatření Odpovědní realizační partneři Ukazatel indikátoru Termín plnění 

1. CÍL: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů 

 1.1 Zajištění absolventů pro výkon profese modelář 

1.1.1 Otevření oboru modelář 

JMK, Česká slévárenská společnost,          

Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 

ČR, SŠSŘ Brno-Bosonohy, SPŠ 
Jedovnice 

Vytvořené předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schop-

ných vykonávat profesi modeláře (studiem daného oboru nebo 

kvalifikací získanou rozšířením jiného oboru o znalosti 
a dovednosti z oblasti modelářství v kombinaci s odb. praxí) 

Od září 2015 

průběžně 

1.1.2 
Nabídka možnosti odborné praxe pro příbuzný 
obor 

JMK, Česká slévárenská společnost,                 

Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 
ČR, SŠSŘ Brno-Bosonohy, SPŠ 

Jedovnice 

Vytvořené předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schop-

ných vykonávat profesi modeláře (studiem daného oboru nebo 
kvalifikací získanou rozšířením jiného oboru o znalosti 

a dovednosti z oblasti modelářství v kombinaci s odb. praxí) 

Od září 2015 
průběžně 

1.1.3 
Realizace odborného výcviku v provozu 

modeláren, realizace exkurzí do modeláren 

JMK, Česká slévárenská společnost,                  
Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 

ČR, SŠSŘ Brno-Bosonohy, SPŠ 

Jedovnice 

Vytvořené předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schop-
ných vykonávat profesi modeláře (studiem daného oboru nebo 

kvalifikací získanou rozšířením jiného oboru o znalosti 

a dovednosti z oblasti modelářství v kombinaci s odb. praxí) 

Od září 2015 

průběžně 

 1.2 Zajištění absolventů pro výkon profese slévač a slévárenský technik 

1.2.1 Otevření oboru slévač 
JMK, Česká slévárenská společnost, 

Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 
ČR, SPŠ a VOŠT Brno, SPŠ Jedovnice  

Předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schopných vykoná-
vat profese ve slévárenství (studiem oboru slévač nebo kvali-

fikací získanou rozšířením stroj. oboru o znalosti a dovednosti 

ze slévárenství v kombinaci s odb. praxí – slévár. technik) 

Od září 2015 

průběžně 

1.2.2 
Konkretizace počtu absolventů specializace 

slévárenský technik 

JMK, Česká slévárenská společnost, 
Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 

ČR, SPŠ a VOŠT Brno, SPŠ Jedovnice 

Předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schopných vykoná-

vat profese ve slévárenství (studiem oboru slévač nebo kvali-

fikací získanou rozšířením stroj. oboru o znalosti a dovednosti 
ze slévárenství v kombinaci s odb. praxí – slévár. technik) 

Od září 2015 

průběžně 

1.2.3 
Podněty pro modifikaci ŠVP oboru strojírenství ve 
3. a 4. ročníku 

JMK, Česká slévárenská společnost, 

Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 

ČR, SPŠ a VOŠT Brno, SPŠ Jedovnice 

Předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schopných vykoná-

vat profese ve slévárenství (studiem oboru slévač nebo kvali-
fikací získanou rozšířením stroj. oboru o znalosti a dovednosti 

ze slévárenství v kombinaci s odb. praxí – slévár. technik) 

Od září 2015 
průběžně 

1.2.4 
Modifikace ŠVP oboru strojírenství ve 3. a 4. 

ročníku 

JMK, Česká slévárenská společnost, 

Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 
ČR, SPŠ a VOŠT Brno, SPŠ Jedovnice 

Předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schopných vykoná-
vat profese ve slévárenství (studiem oboru slévač nebo kvali-

fikací získanou rozšířením stroj. oboru o znalosti a dovednosti 

ze slévárenství v kombinaci s odb. praxí – slévár. technik) 

Od září 2015 

průběžně 
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Opatření Klíčoví aktéři Výstupy Termín 

č. Akce podporující příslušné opatření Odpovědní realizační partneři Ukazatel indikátoru Termín plnění 

1.2.5 
Exkurze pro studenty 3. ročníku oboru 

strojírenství 

JMK, Česká slévárenská společnost, 

Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 
ČR, SPŠ a VOŠT Brno, SPŠ Jedovnice 

Předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schopných vykoná-
vat profese ve slévárenství (studiem oboru slévač nebo kvali-

fikací získanou rozšířením stroj. oboru o znalosti a dovednosti 
ze slévárenství v kombinaci s odb. praxí – slévár. technik) 

Od září 2015 

průběžně 

1.2.6 Realizace odborného výcviku v provozu sléváren 
JMK, Česká slévárenská společnost, 
Svaz modeláren ČR, Svaz sléváren 

ČR, SPŠ a VOŠT Brno, SPŠ Jedovnice 

Předpoklady pro zvýšení počtu absolventů schopných vykoná-

vat profese ve slévárenství (studiem oboru slévač nebo kvali-

fikací získanou rozšířením stroj. oboru o znalosti a dovednosti 
ze slévárenství v kombinaci s odb. praxí – slévár. technik) 

Od září 2015 

průběžně 

2. CÍL: Podpora propagace a medializace oboru 

 2.1 Zvýšení povědomí o oboru 

2.1.1 
Aktuální seznam sléváren a modeláren 

v Jihomoravském kraji 

JMK, Svaz sléváren ČR, Svaz 
modeláren ČR, KHK JM, regionální 

zastoupení SP ČR 

Komplexnost a aktuálnost informací o firmách z oboru 
a možnost efektivnějšího využití potenciálu firem při realizaci 

dalších opatření  

Do konce 2015 

(průb. aktualizace) 

2.1.2 Vytvoření videomateriálu 
JMK, Svaz sléváren ČR, Svaz 
modeláren ČR, KHK JM 

Komplexnost a aktuálnost informací o firmách z oboru 

a možnost efektivnějšího využití potenciálu firem při realizaci 

dalších opatření  

Do konce 2015 
(průb. aktualizace) 

2.1.3 Propagace firem a škol v katalogu „Atlas školství“ 
JMK, Svaz sléváren ČR, Svaz 
modeláren ČR, KHK JM, P.F. art 

Komplexnost a aktuálnost informací o firmách z oboru 

a možnost efektivnějšího využití potenciálu firem při realizaci 

dalších opatření  

Do konce 2015 
(průb. aktualizace) 

 2.2 Zvyšování odbornosti  

2.2.1 Realizace odborného kurzu 
Svaz sléváren ČR, Svaz modeláren 
ČR, KHK JM 

Lepší informovanost o dění v oboru, příp. získání techn. 
kompetencí u dětí a zlepšení vnímání techn. oborů 

Do konce 2015 
(pak průběžně) 

2.2.2 
Podpora pracovního vyučování na základních 

školách 

Svaz sléváren ČR, Svaz modeláren 

ČR, KHK JM 

Lepší informovanost o dění v oboru, příp. získání techn. 

kompetencí u dětí a zlepšení vnímání techn. oborů 

Do konce 2015 

(pak průběžně) 

 2.3 Efektivní a cílené využívání nástrojů Úřadu práce ČR 

2.3.1 Využití Informačních a poradenských středisek 
ÚP ČR, Svaz sléváren ČR, Svaz 

modeláren ČR 

Efektivnější využívání existujících nástrojů s výrazným 

zacílením na problematickou oblast 

Od 7/2015        

bez omezení 

2.3.2 Využití podpůrných nástrojů Úřadu práce ČR 
ÚP ČR, Svaz sléváren ČR, Svaz 
modeláren ČR 

Efektivnější využívání existujících nástrojů s výrazným 
zacílením na problematickou oblast 

Od 7/2015        
bez omezení 

 
  



RAeNipRoGRAM poDporuJEME
SKE ZDRoJE 5I eunoucruosT
RmESTTnNOST www.esfcr.cz

PODPISY REALIZAETiCN PARTN ERO
REGToNAt-nf sEKToRovE DoHoDy pRo JrHoMoRAVsKf KRAJ

Ing, Ludvik Mprtinek, phD.
Ptedseda Cesk6 sl6Vdrensk6 spolednosti

i

Kateiina Budinkovd
RegionSlni manaZerka

Svazu pr&myslu a dopravy dR

Ing. Joslf Hlavinka
Reditel Svazu sl6vdren Cesk6 republiky

Mgr. Petr Kostlk
hospoddisk6 komory jiZni Moravy

V BrnE dne 24.dervna 2015
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III. Operativní část RSD pro 

Jihomoravský kraj pro obor 
slévárenství   
 

Obsahem této části regionální sektorové dohody je AKČNÍ PLÁN, konkrétní vymezení akcí, které 

vedou k plnění opatření z II. části regionální sektorové dohody.  

 

 

Významnými zaměstnavateli jsou: 

ALFE BRNO, s.r.o. 

BOSKO, spol. s r.o. 

DSB EURO s.r.o. 

EKOL, spol. s r.o. 

ESB Slévárna, s.r.o. 

FORMSERVIS, spol. s r.o. 

Jihomoravská armaturka spol. s r.o. 

KOVOLIT, a.s. 

KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. 

LAVIMONT BRNO, a.s.  

LAVIMONT Modelárna, spol. s r.o. 

Šmeral Brno a.s. 

MOOD International, s.r.o. 

Slévárna Kuřim, a.s. 

UXA spol. s r.o. 

Moravia Tech, a.s. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 

Odbor slévárenství 
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Tabulka č. 2 „Akční plán Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj pro obor slévárenství“ 

Číslo 
akce 

Název akce Popis akce 
Odpovědní výkonní 

partneři 
Indikátor 

Způsob 

vyhodnocování 

plnění indikátoru 

Výstup / přínos / dopad 
Termín 
plnění 

1. CÍL: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů 

1.1 Zajištění absolventů pro výkon profese modelář 

1.1.1 
Otevření oboru 
modelář 

Otevření oboru modelář alespoň na jedné 

SŠ zřizované JMK ve školním roce 

2015/2016 

JMK  

Počet škol 

s oborem 

modelář 

Kontrola nabídky 

oborů ve školním roce 

2015/2016 

Existence oboru modelář v na-

bídce škol JMK, zvýšení šance na 

dostupnost absolventů oboru 

Do 1. 9. 2015 

1.1.2 

Nabídka možnosti 

odborné praxe pro 

příbuzný obor 

Seznámení žáků oboru uměleckořemeslné 
zpracování dřeva s možností absolvovat 

odborný výcvik ve 2. a 3. ročníku 

v modelárně (žáci tohoto oboru mají 
předpoklady uplatnit se jako modeláři) 

JMK, Svaz modeláren ČR, 

Svaz sléváren ČR,           

SŠSŘ Brno-Bosonohy 

Počet zájemců 
o odbornou praxi 

Počet žáků oboru 
uměleckořemeslné 

zpracování dřeva 

přihlášených na odb. 
praxi do modelárny 

Zvýšení počtu absolventů vhod-
ných k profesi modeláře (v závis-

losti na konkrétní požadovaný 

počet absolventů od modeláren 
v daném roce) 

Do 1. 9. 2016 

1.1.3 

Realizace odborné-    

ho výcviku v pro-
vozu modeláren 

Zajištění možnosti odborného výcviku 

v provozu modeláren pro žáky oboru 
uměleckořemeslné zpracování dřeva 

Svaz modeláren ČR,       

Svaz sléváren ČR 

Počet modeláren 

poskytujících 
odborný výcvik 

Počet zajištěných fo-

rem spolupráce škol 
a firem (kolik žáků) 

Zvýšení odbornosti absolventů 

a následné uplatnění díky mož-
nosti odb. praxe během studia 

Průběžně, 

nejpozději do 
1. 9. 2016 

Realizace exkurzí 
do modeláren  

Zajištění exkurzí do modeláren pro žáky 

oborů modelář a uměleckořemeslné 

zpracování dřeva 

Svaz modeláren ČR,        
Svaz sléváren ČR 

Počet 

realizovaných 

exkurzí 

Kontrola prezenčních 
listin z exkurzí 

Seznámení žáků i s provozy 

jiných modeláren - širší 

povědomí o oboru 

Průběžně, 

nejpozději od 

1. 9. 2016 

1.2 Zajištění absolventů pro výkon profese slévač a slévárenský technik 

1.2.1 
Otevření oboru 

slévač 

Otevření oboru slévač alespoň na jedné 
SŠ zřizované JMK ve školním roce 

2015/2016  

JMK 
Počet škol 

s oborem slévač 

Kontrola nabídky 
oborů ve školním roce 

2015/2016 

Existence oboru slévač v nabídce 
škol JMK, zvýšení šance na dos-

tupnost absolventů tohoto oboru 

Do 1. 9. 2015 

1.2.2 

Konkretizace počtu 

absolventů specia-
lizace slévárenský 

technik 

Konkretizace požadovaných počtů 

absolventů oboru strojírenství 

modifikovaného ve 3. a 4. ročníku na 
obor slévárenský technik pro šk. rok 

2015/16 (firmy prostřednictvím Svazu 
Sléváren ČR) 

Svaz sléváren ČR 

Konkrétní počet 

požadovaných 

absolventů 

Dodaný požadovaný 

počet absolventů od 

zaměstnavatelů 

Díky znalosti konkrétních 
požadavků zaměstnavatelů 

možnost lepší motivace studentů 

ke změně profilace s ohledem na 
možné budoucí uplatnění 

Do              
31. 8. 2015 

1.2.3 

Podněty pro modi-

fikaci ŠVP ve 4. 
ročníku 

Předložení požadavků zaměstnavatelů na 

modifikaci ŠVP oboru strojírenství ve 3. a 
4. ročníku SPŠ 

Svaz sléváren ČR 

Konkrétní 

požadavky na 
změnu ŠVP 

Seznam požadavků 

zaměstnavatelů na 
modifikaci ŠVP  

Umožnění úpravy ŠVP vzhledem 

k požadavkům praxe, efektiv-
nější využití hodinové dotace 

Do                  

31. 8. 2015 

1.2.4 
Modifikace ŠVP 
oboru strojírenství 

ve 4. ročníku 

Příprava modifikace ŠVP oboru 
strojírenství pro 3. a 4. ročník na SPŠ 

a VOŠT, Brno 

JMK, SPŠ a VOŠT, Brno 
Modifikovaný 

ŠVP 

Modifikovaný ŠVP 
oboru strojírenství pro 

3. a 4. ročník 

Umožnění přípravy 
potencionálních odborníků pro 

slévárenství v krátké době 

Do 1. 9. 2016 

1.2.5 

Exkurze pro stu-

denty 3. ročníku 

oboru strojírenství 

Zajištění odborné exkurze do slévárny pro 
studenty 3. ročníku oboru strojírenství 

Svaz sléváren ČR 

Počet 

realizovaných 

exkurzí 

Kontrola prezenčních 
listin z exkurzí 

Zajištění informovanosti žáků 

o oboru a jejich motivace k volbě 
specializace slévárenský technik 

ve 3. a 4. ročníku 

Do 1. 9. 2016 
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Číslo 
akce 

Název akce Popis akce 
Odpovědní výkonní 

partneři 
Indikátor 

Způsob 
vyhodnocování 

plnění indikátoru 

Výstup / přínos / dopad 
Termín 
plnění 

1.2.6 

Realizace 

odborného výcviku 
v provozu sléváren 

Zajištění nabídky odborného výcviku 

v provozu sléváren pro zájemce z řad 
studentů oboru strojírenství 

Svaz sléváren ČR 

Počet sléváren 

poskytujících 
odborný výcvik 

Počet smluvně zajiště-
ných spoluprací škol 

a firem s konkrétním 

počtem žáků 

Zvýšení odbornosti absolventů 

a jejich následné uplatnění 
Do 1. 9. 2016 

2. CÍL: Podpora propagace a medializace oboru 

2.1 Zvýšení povědomí o oboru  

2.1.1 

Aktuální seznam 

sléváren a modelá-
ren v JMK 

Zpracování aktuálního seznamu sléváren 

a modeláren působících v Jihomoravském 
kraji  

Svaz sléváren ČR,            

Svaz modeláren ČR,    
KHK JM, SP ČR   

Seznam sléváren 

a modeláren 

Existence aktuálního 

seznamu sléváren 
a modeláren 

Aktuální seznam sléváren 

a modeláren k oslovení všech 
případných aktérů RSD 

Do             

30. 6. 2015 

2.1.2 
Vytvoření       

videomateriálu 

Natočení dvou krátkých filmů o slévá-

renství a modelářství pro potřeby ZŠ 
a IPS ÚP ČR 

JMK, Svaz sléváren ČR,       

Svaz modeláren ČR 
Dva krátké filmy 

Existence a možnost 

využití dvou krátkých 
tematických filmů 

Krátké tematické filmy pro lepší 
informovanost žáků a jejich 

rodičů o oborech, motivace 
k volbě oboru (např. s pomocí 

kariérových poradců) 

Do            

31. 8. 2015 

2.1.3 

Propagace firem 

a škol v katalogu 

„Atlas školství“ 

Možnost prezentace škol a firem, které 
mají vazbu na slévárenství 

P.F. art 
Inzeráty škol 

a firem 

Inzerce, prezentace 

školy či formy 

v katalogu 

Prezentace škol a firem k lepší 

informovanosti uchazečů o stu-
dium o oboru a možném 

uplatnění 

Průběžně, 

nejpozději od 

roku 2016 

2.2 Zvyšování odbornosti 

2.2.1 
Realizace 

odborného kurzu 

Nabídka a realizace kurzu pro učitele 

techn. oborů ve strojírenství o trendech 

vývoje a nových technologiích včetně 
slévárenství a modelářství 

JMK, KHK JM,             
Svaz sléváren ČR,                  

Svaz modeláren ČR 

Odborný kurz 
Anotace kurzu 

a personální zajištění 

Informovanost pedagogů pro 

práci s nejnovějšími poznatky, 
vybavení příslušnou dokumentací 

a orientaci v aktuálních 

problémech a požadavcích firem 

Průběžně, 
nejpozději do 

31. 12. 2015 

2.2.2 
Podpora pracovní-
ho vyučování na 

základních školách 

Existence konkrétní nabídky podpory či 
spolupráce se základními školami ze 

strany firem 

Svaz sléváren ČR,            
Svaz modeláren ČR, KHK 

JM 

Existence 

nabídek 

Zjištění počtu a podo-

by nabídek spolupráce 
škol a firem (např. vy-

bavení dílen pomůcka-

mi či materiálem) 

Rozšíření povědomí o techn. 
oborech, větší počet žáků 

hlásících se ke studiu 
technických oborů 

Do konce 

roku 2015 

2.3 Efektivní a cílené využívání nástrojů Úřadu práce ČR 

2.3.1 Využití IPS ÚP ČR 
V rámci IPS informování žáků ZŠ 
o možnostech studia a následného 

uplatnění v požadovaných profesích 

KrP ÚP ČR, Svaz sléváren 

ČR, Svaz modeláren ČR 

Počet 
informovaných 

osob 

Kontrola přehledů 
realizovaných skupin 

a počtu účastníků 

Informování žáků propagačními 

materiály svazů (filmy, atd.) 

a aktivní účastí firem (přednáš-
ky, motiv. programy, stipendia) 

Průběžně, 
nejpozději od 

1. 9. 2015 

2.3.2 
Využití podpůrných 
nástrojů ÚP ČR 

Využití „zvolené rekvalifikace“ a dotací na 

vytvoření SÚPM; registrace firem na VaP, 

zadávání, aktualizace současné i budoucí 
poptávky. Čtvrtletní zpracování informací, 

předání ÚP ČR k informování uchazečů, 
náboru a rekvalifikaci  

KrP ÚP ČR,                

Svaz sléváren ČR,      
Svaz modeláren ČR 

Počet zvolených 

rekvalifikací 
a vytvořených 

míst 

Informace ÚP ČR 
o zvolených rekvalifi-

kacích v oboru, popř. 
počet vytvořených 

SÚPM, spolu s firmami 

Snížení nákladů firem na získání 
alespoň částečně kvalif. pracov-

níka, využití informací z VaP 
o poptávce firem, rychlejší 

reakce ÚP ČR 

Průběžně, 

nejpozději od 
1. 9. 2015 
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Libor Weinstein
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V Brn6, dne 8, dervence 2015

13



 

 

 

 

13 

 

 

Seznam zkratek: 

 

AOs  - autorizovaná osoba  

APZ  - Aktivní politika zaměstnanosti 

ČMKOS - Českomoravská konfederace odborových svazů 

DV  - další vzdělávání  

ESF  - Evropský sociální fond 

EU  - Evropská unie 

IPS ÚP ČR - Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR 

JMK   - Jihomoravský kraj 

KHK  - Krajská hospodářská komora  

KHK JM - Krajská hospodářská komora jižní Moravy 

KRP ÚP ČR - Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

KÚ  - Krajský úřad 

KÚ JMK - Krajský úřad Jihomoravského kraje 

MŠ  - mateřská škola 

NSK  - Národní soustava kvalifikací 

NSP  - Národní soustava povolání 

OŠMT  - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

PK  - profesní kvalifikace 

RLZ  - rozvoj lidských zdrojů 

RROS  - Regionální rada odborových svazů 

RSD  - regionální sektorová dohoda 

RVP  - rámcový vzdělávací program 

SD  - sektorová dohoda 

SOŠ  - střední odborná škola 

SOU  - střední odborné učiliště 

SP ČR  - Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SŠ  - střední škola 

SÚPM  - společensky účelné pracovní místo 

ŠVP  - školní vzdělávací program 

ÚP ČR  - Úřad práce ČR 

VaP  - webový portál Vzdělávání a práce (www.vzdelavaniaprace.cz)  

VŠ  - vysoká škola 

ZŠ  - základní škola 

http://www.vzdelavaniaprace.cz/

