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Posilování spolupráce
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7.1 Počáteční vzdělávání
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7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum realizace projektu:

1. 2. 2012 – 31. 12. 2013

Délka projektu:

23 měsíců
ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Příjemce finanční podpory:
Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje se
sídlem Olomouc, Rooseveltova 79, zapsané u Krajského úřadu Olomouckého kraje, IČO
75154803
Do projektu bude zapojeno minimálně 23 středních odborných škol (žáci, pedagogové, kariéroví
poradci) a zástupci podnikatelských subjektů z Olomouckého kraje.
CÍLE A OBSAH PROJEKTU:
Cílem projektu je navázání strukturované spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého
kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami
a absolventy ZŠ) na straně druhé. Tato spolupráce bude vystavěna na třech základních nosných pilířích,
a to: prezentační rovina a propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka
žáků na stážích v podnicích a popularizace technických oborů.
Primárním nosným pilířem pro strukturovanou spolupráci bude unikátní interaktivní webový portál
(webové rozhraní), na kterém bude docházet k síťovému propojování zaměstnavatelů (podnikatelů
z regionů Olomouckého kraje) a středních odborných škol v Olomouckém kraji. Zde budou moci
zaměstnavatelé definovat své požadavky, které by měli absolventi škol ovládat, aby se mohli zapojit
do pracovního procesu v konkrétní firmě. Výhodou systému by měla být jeho flexibilita, kde požadavky
budou upravovány dle aktuální nabídky práce.
Školám portál umožní prezentovat své absolventy, jejich specializaci a umožní tak jejich rychlejší a
efektivnější zapojení na trhu práce. Spolupráce bude dále rozvíjena na bázi navázání osobních kontaktů
a pořádání specializovaných seminářů (kulatých stolů), workshopů a školení, které budou i v budoucnu
dále rozvíjet spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.
Dalším pilířem projektu bude rozvíjení osobní spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v oblasti
poskytování odborných stáží a praxí pro žáky ve firmách. Žáci si zde osvojí pracovní návyky, lépe se
naučí orientovat v pracovním prostředí a zvýší se tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Projekt bude
rovněž posilovat aktivity v oblasti kariérového poradenství, bude vytvořena metodika systémů praxí,
prostupu a propojení žáků s firmami formou odborných stáží (odborné praxe), odborných ročníkových
prací.
Neposledním z nosných pilířů projektu bude popularizace technických oborů zaváděním nových
propagačních nástrojů a prvků motivace žáků základních škol ke studiu těchto oborů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR.

