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Vzdělávání a práce jsou dvě strany téže mince

Společné cíle a úkoly:

• Školy řeší uplatnitelnost žáků

• Personalisté nábor

• Škola řeší praxi ve firmách

• Podniky UpSkilling a ReSkilling

Spolupráce škol a firem přináší výhody oběma stranám:

• Motivované pracovníky, CSR, daňové úlevy atd.

Kde to funguje?



Spolupráce má mnoho podob

Buďte partnery, komunikujte, hledejte výhody 

a snižujte rizika

• Odborník z praxe ve výuce, výuka v tandemu

• Stáže učitelů ve firmách

• Spojení propagace oboru/školy a firemního náboru

• Exkurze na pracoviště

• Soutěže odborných dovedností

• Účast odborníků z praxe u závěrečných zkoušek a 

profilové maturitní zkoušky

• Výukové materiály, vybavení dílen, práce 

s konkrétním výrobkem/strojem



ISŠ automobilní a SCANIA - výčet aktivit 

spolupráce v regionu



Spolupráce má mnoho podob

Buďte partnery, hledejte výhody a snižujte rizika

Dlouhodobá spolupráce na základě smlouvy.

• Odborný výcvik a odborná praxe

• Vzdělávání instruktorů praktického vyučování

Co to obnáší:

• min 2x 14 dní pro odbornou praxi (nebo měsíc v celku)

• Pro odborný výcvik blok 3 měsíce nebo týden/týden

• 6-8 h denně podle věku žáků

• Max 6 žáků na jednoho instruktora

Možnost daňových úlev pro zaměstnavatele.



Proč jsme se rozhodli jít do praxí?



Výhody spolupráce pro firmy

Zviditelnění a dobré jméno firmy

Nábor nových zaměstnanců

Daňové odpisy a další finanční zvýhodnění:
• odpočet na podporu pořízení majetku na odborné 

vzdělávání, který činí 50 a 110 % vstupní ceny majetku
• odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo 

studenta ve výši 200 Kč za žákohodinu na pracovišti 
zaměstnavatele



PeoplePath a SCANIA - proč se spolupráce 

vyplatí



Materiály pro personalisty a účetní 

a kde je najdete

https://www.npi.cz/aktuality/7775-spoluprace-se-vyplati



Příklady fungující spolupráce z regionu

• ISŠA Brno - (Scania, Dopravní podnik města Brna, Agrotec...)
• SŠ informatiky, poštovnicví a bankovnictví Brno Čichnova (Česká 

spořitelna, Fio banka, Česká pošta, Microsoft, Jablotron...)
• SŠTE Brno – Gigacomputer, Festo, Aeroservis, TOS...)
• SŠ Brno Charbulova- školní provozovny, spolupráce s menšími 

podniky
• SOU a SOŠ SČMSD Znojmo – autodoprava, velké hotely

A je jich mnohem víc.... Ptejte se svých zaměstnanců, regionálních 
hospodářských komor nebo se inspirujte na veletrzích SŠ. 
Nebo napište nám



Kde se dozvíte víc

• Praktický návod pro kvalitní 

spolupráci: https://www.npi.cz/projekty/2-
uncategorised/7340-prakticky-navod-eqavet

• Video pro firmy, které stojí o spolupráci se školami:

https://www.youtube.com/watch?v=AYytmMNyS4w&t=2s

https://www.npi.cz/projekty/2-uncategorised/7340-prakticky-navod-eqavet
https://www.youtube.com/watch?v=AYytmMNyS4w&t=2s


Zajišťování kvality v odborném vzdělávání 

= EQAVET
• Zajišťování kvality funguje ve 

všech oblastech – standardy, ISO 

normy apod.

• Evropský rámec pro zajišťování 

kvality v odborném vzdělávání, síť 

odborníků, která podporuje školy 

a jejich sociální partnery

• EQAVET má pro vás sadu nástrojů pro 
využití v praxi firmy a školy – cyklus 
kvality, 14 kritérií pro studijní a 
pracovní podmínky

https://archiv-nuv.npi.cz/eqavet/cyklus-kvality.html
https://archiv-nuv.npi.cz/eqavet/kriteria-kvality.html


Jdete do toho? A máte instruktory?

Vzdělávání instruktorů praktického vyučování

• Termíny online i prezenčně do konce roku 2022

https://www.npi.cz/projekty/7347-vzdelavani-instruktoru-
praktickeho-vyucovani

Kde to funguje - ISŠA Brno a DP města Brna

https://www.youtube.com/watch?v=5Rt7JJpw5tI

DP města Brna, Barum Continental, Škoda Auto, 

divize ČEZ, Česko-německá obchodní a průmyslová 

komora, atd.

https://www.npi.cz/projekty/7347-vzdelavani-instruktoru-praktickeho-vyucovani
https://www.youtube.com/watch?v=5Rt7JJpw5tI


Když se spojí zájem školy a zaměstnavatele ….



Co nabízí NPI ČR

• Poradenství

• Kontakty na školy v regionech

• Návodné materiály a videa

• Kurzy pro instruktory praktického vyučování



Děkujeme za

pozornost!

irena.palanova@npi.cz

martina.kanakova@npi.cz

mailto:irena.palanova@nuv.cz
mailto:irena.palanova@nuv.cz

