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KA03 Kabinet odborného výcviku stavebních oborů

Doba realizace:
Začátek: 1. 12. 2017
Konec: 3. 11. 2020 (31. 8. 2020)

Kabinet byl ustaven s cílem přispět k řešení zásadních problémů výuky zejména odborného
výcviku stavebních a se stavebnictvím souvisejících oborů vzdělání, mezi které patří zejména:

• Minimální zájem o studium stavebních oborů, nedostatek žáků studujících tyto obory na

středních odborných školách

• Motivování zájemců o studium učebních oborů ve stavebnictví

• Financování výuky na středních odborných školách

• Stav legislativy, administrativy

• Řešení aktuálních problémů výuky odborného výcviku na zúčastněných školách



Obsahem aktivity jsou pracovní setkání učitelů odborného výcviku škol COVpS
JmK vyučujících stavební obory. Původně se jednalo o obory vzdělání zedník,
tesař, klempíř a pokrývač. Počet žáků těchto oborů na školách v JmK trvale klesá.
Z tohoto důvodu klesá také počet učitelů odborného výcviku zaměřených na
výuku žáků uvedených oborů. Pokles počtů žáků a učitelů odborného výcviku se
však týká i většiny dalších stavebních a se stavebnictvím souvisejících oborů
vzdělání. Z tohoto důvodu byli na pracovní setkání kabinetu zváni
i učitelé odborného výcviku oborů instalatér, truhlář a vůbec všichni zájemci o
problematiku výuky odborného výcviku stavebních oborů.



Cílem pracovních setkání kabinetu jsou konzultace a metodická podpora 
s důrazem na nové směry výuky odborného výcviku a výměnu zkušeností 
účastníků  pracovních setkání z jednotlivých škol. Výsledkem setkání učitelů 
odborného výcviku jsou podněty k řešení aktuální situace ve výuce odborného 
výcviku pro ředitele škol.  Podněty z každého setkání kabinetu jsou předány 
ředitelům zúčastněných škol a ředitelé se k nim vyjadřují na následném 
Shromáždění ředitelů škol podílejících se na činnosti COVpS JmK. Na základě 
toho by měli ředitelé škol určovat další strategii odborného výcviku dotčených 
oborů.  

Pracovní setkání kabinetu a následná shromáždění ředitelů škol se konají dvakrát
za rok. Doposud se uskutečnilo pět pracovních setkání kabinetu a čtyři
shromáždění ředitelů.



Termíny setkání kabinetu:
7. 5. 2018
31. 8. 2018
31. 1. 2019
30. 8. 2019
31. 1. 2020

V plánu je ještě závěrečné setkání kabinetu, ale jeho termín doposud nebyl stanoven.

Termíny shromáždění ředitelů škol:
21. 5. 2018
22. 10. 2018
18. 3. 2019
21. 10. 2019
27. 4. 2020 – shromáždění se z důvodu uzavření škol doposud neuskutečnilo.



Pracovní setkání kabinetu

Počet účastníků 25 – 30: zástupci středních odborných škol JmK, hosté – zástupci zřizovatele, Krajské
hospodářské komory jižní Moravy, zaměstnavatelů, odborových organizací atd.

Program byl stanoven pouze rámcově, hlavní náplní byla diskuse zúčastněných na témata stanovená
programem. Problémy byly z hlediska řadových pracovníků středních odborných škol reálně
pojmenovány a popsány. Na základě diskuse byly zpracovány podněty pro ředitele škol.

Projednání podnětů na shromáždění ředitelů nenaplnilo očekávání z následujících důvodů:
Ředitelé jsou velmi zaneprázdněni činnostmi souvisejícími s řízením škol.
Program shromáždění ředitelů je velmi obsáhlý a časově náročný, takže na projednání podnětů kabinetu
odpovídající čas nezbývá.
Pohled řadových zaměstnanců středních odborných škol týkající se každodenních problémů výuky se
velmi liší od stanoviska ředitelů, kteří mají na starosti perspektivu škol, zejména zachování jejich
existence v období poklesu zájmu o studium.

Výše uvedené důvody pro přístup ředitelů škol jsou velmi pochopitelné. Přesto máme v úmyslu
v následujícím období realizace projektu navrhnout odpovídající změny.



Zúčastněné školy

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace 
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 
příspěvková organizace
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace  



Změny s výhledem na projekt I-KAP II JMK

Setkání odborných pedagogů z praxe se nebudou konat pro všechny obory
dohromady, ale pro jednotlivé obory zvlášť. Vzhledem ke klesajícím počtům žáků
stavebních oborů i učitelů odborného výcviku však bude docházet ke spojení
účastníků za některé obory do jedné pracovní skupiny. Setkání se uskuteční
desetkrát za školní rok, tj. třicetkrát za tříleté projektové období. Forma setkání
zůstane zachována. Dojde však k výraznému zvýšení provázanosti jednání na
setkáních s programem shromáždění ředitelů škol COVpS JMK. Podnětům ze
setkání kabinetu bude na shromážděních ředitelů věnována mnohem větší
pozornost než dosud.



Návrh organizace setkání podle oborů

1. Obory zedník, kominík, montér suchých staveb
2. Obory klempíř, pokrývač, tesař
3. Obory instalatér, mechanik plynových zařízení
4. Obory truhlář, čalouník, podlahář
5. Obory strojní mechanik, elektromechanik (včetně zaměření na 

chladírenskou výrobu), malíř a lakýrník
6. Obory s maturitní zkouškou, nástavbové studium



Setkání odborných pedagogů z praxe každé skupiny oborů se uskuteční jedenkrát
až dvakrát za školní rok, tzn. celkem osm setkání za školní rok. Počet setkání
jednotlivých skupin bude upřesněn podle aktuálních počtů žáků jednotlivých
oborů na zúčastněných školách. Na základě těchto počtů může být také změněno
složení jednotlivých skupin oborů.
K námětům ze setkání odborných pedagogů z praxe se dvakrát za školní rok
uskuteční shromáždění ředitelů škol COVpS JMK. Celkem se tedy každý školní rok
bude konat deset setkání odborných pedagogů z praxe a shromáždění ředitelů
škol.



Personální obsazení setkání

Dva zástupci každé školy, která má daný obor ve vzdělávací nabídce - učitel
odborného výcviku, učitel odborných předmětů.
Zástupci firem působících v daném oboru.
Další hosté podle aktuální potřeby, konkrétního programu setkání a časových
možností.

Přehled škol a konkrétních účastníků shromáždění bude upřesněn podle aktuálních
počtů žáků jednotlivých oborů na zúčastněných školách.



Výstupy ze zasedání

Podněty, náměty a podklady k řešení problémů výuky odborného výcviku
stavebních oborů pro ředitele středních odborných škol sdružených v COVpS
JMK.

Podněty a náměty k řešení aktuální problematiky odborného výcviku stavebních
oborů pro zaměstnavatele.

Podněty pro další orgány, organizace a instituce vzešlé z jednání shromáždění.



Rada vzdělavatelů a zaměstnavatelů

Poslání rady

Poradní orgán COVpS JMK pro řešení aktuálních problémů vzdělavatelů

zabývajících se odborným vzdělávání ve stavebních a se stavebnictvím

souvisejících oborech vzdělávání a problémů zaměstnavatelů ve stavebnictví

v JMK.

Poradní orgán Jihomoravského kraje při rozhodování v oblasti středního

odborného stavebního školství a potřeb stavebnictví v JMK.



Návrh na složení rady

Vzdělavatelé

Stálí členové

Vysoké školy

Střední školy

Přizvaní členové

Základní školy

Mateřské školy



Zaměstnavatelé

Stálí členové

Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Profesní cechy, společenstva a sdružení

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Firmy realizující výstavbu

Výrobci technologií a materiálů

Další firmy působící ve stavebnictví a souvisejících oblastech



Instituce

Stálí členové

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Jihomoravský kraj

Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK.

Tripartita

Přizvaní členové

Česká školní inspekce

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Odborové organizace

Centrum vzdělávání všem

Úřad práce

Informační a poradenská střediska Úřadu práce



Zasedání rady

Řádné zasedání minimálně 2 x za rok, mimořádné zasedání dle aktuální potřeby.

Zasedání budou probíhat formou kulatých stolů.

Výstupy ze zasedání

Podklady pro Jihomoravský kraj pro rozhodování v oblasti středního odborného

stavebního školství a potřeb stavebnictví v JMK.

Podklady pro činnost vzdělavatelů ve stavebnictví v JMK.

Podklady pro činnost zaměstnavatelů ve stavebnictví v JMK.

Podklady pro spolupráci vzdělavatelů a zaměstnavatelů ve stavebnictví v JMK.



Děkuji za pozornost.

Mgr. Milan Ryl
Střední škola stavebních řemesel 

Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Telefon 547 120 725
Mobil 603 168 889

E-mail ryl@soubosonohy.cz, milanryl@volny.cz
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