Strojírenství a keramika na jihu
Čech chtějí získat nové žáky
České Budějovice 4. dubna - Strojírenství a keramika v jižních Čechách chtějí
získat nové žáky a studenty. V Jihočeském kraji spojila síly dvě nejsilnější
odvětví - strojírenství a keramika, aby společně řešila kritický nedostatek
kvalifikovaných sil. Stalo se tak prostřednictvím dvou sektorových dohod
vytvořených v rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání II, které dnes
jejich představitelé slavnostně podepsali na Krajském úřadu v Českých
Budějovicích.
Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola podpis obou sektorových dohod velmi uvítal.
Zdůraznil, že představují nový model spolupráce mezi zaměstnavateli, zřizovatelem, tedy
v tomto případě Jihočeským krajem, a školami, jako rozhodujícími realizačními partnery.
"Snahou je docílit zásadního zlepšení koordinace aktivit směřujících k rozvoji vzdělávání
ve zmíněných oborech, prohloubit spolupráci mezi školami a firmami a posílit prestiž
těchto pro náš kraj stěžejních oborů v očích rodičů i žáků," řekl mimo jiné a dodal, že
výsledkem by mělo být lepší vybavení škol moderními technologiemi, větší propojení s
praxí, možnost pobírat firemní stipendia, zajištění uplatnění absolventů na trhu práce a
uspokojení poptávky zaměstnavatelů.
Ředitel odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Petr Leistner podpis dohod rovněž
ocenil a vnímá jej podle svých slov jako zásadní posun ve spolupráci veřejné správy,
firem a škol. "Věřím, že je startovním bodem k další spolupráci, která v nejbližší době a
střednědobém horizontu již přinese první výsledky," zdůraznil.
Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR poděkoval Ministerstvu práce a
sociálních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, která prostřednictvím
zakázek NSP II a NSK2 pomáhají řešit problémy na trhu práce, stejně jako dalším
zúčastněným stranám. Upozornil na skutečnost, že v současné době je už ve fázi
podepisování pět sektorových dohod jako unikátních nástrojů subjektů na trhu práce,
které cítí potřebu ovlivnit rozvoj a využití lidských zdrojů. "A k podpisu jsou připraveny
další. Historicky se tak poprvé podařilo dostat k jednomu stolu firmy, školy a státní
správu. Půjde o otevřené dohody, do nichž mohou vstupovat i další zaměstnavatelé," řekl.
Do sektorové dohody strojírenství jsou zapojeny například společnosti MOTOR JIKOV
Group, Jihostroj, GARNEA, TESLA Blatná, DURA Automotive CZ či ZVVZ Milevsko. Formou
bilaterálních smluv již byly realizovány první akce. Příkladem může být smlouva mezi
společností MOTOR JIKOV Group a.s., Jihočeským krajem a VOŠ, SPŠ automobilní a
technickou v Českých Budějovicích zaměřená na exkurze pro studenty a učitele, kulaté
stoly, stipendia, praxe, brigády, možnost následného zaměstnání a zvyšování kvalifikace
učitelů technických oborů.
K sektorové dohodě zaměřené na oblast keramiky se již přihlásilo dvacet firem z celé
České republiky. Jsou mezi nimi například zástupci LAUFEN CZ, s.r.o., Lias Vintířov,
Sedlecký kaolin, P-D Refractories CZ a.s., LB Minerals, s.r.o, SEEIF Ceramic a.s., Český
porcelán, a.s., Glazura, s.r.o, Lasselsberger, s.r.o., Ideal Standard, s.r.o., a Výzkumný
ústav stavebních hmot, a.s. Ze škol jmenujme Střední průmyslovou školu keramickou a
sklářskou v Karlových Varech v Karlovarském kraji, Střední školu Horní Bříza v
Plzeňském kraji a Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni v Jihočeském kraji.
Více informací naleznete na http://www.nsp.cz
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