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Francie – Škola a ﬁrma ruku v ruce
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Škola a ﬁrma ruku v ruce
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Krajská hospodářská komora Jihlava
Střední škola stavební Jihlava
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Region Champagne-Ardenne, Francie
Hlavním cílem projektu je posílit vazby mezi školami a ﬁrmami v obou
regionech, a to integrací kompetentních místních správních orgánů (úřadů),
vymezením nových forem praxí a realizací spolupráce vedenou místními orgány
a ﬁremními manažery.
Program celoživotního učení – Partnerství Comenius Regio
Neinvestiční
srpen 2011–srpen 2013
Projekt se zaměřuje na návrh nových přístupů ke vztahu škol a ﬁrem,
zdůraznění role komor, zvýšení zájmu o učební obory a kariérové poradenství.

Vybrané téma „školy a ﬁrmy” bude
rozděleno do dalších čtyř podtémat: 1) vztah mezi školami a ﬁrmami
2) role komor a učebních oborů
3) kurzy a kariéra a proces výběru budoucího povolání
4) hodnocení vztahů mezi školami a ﬁrmami
Kontakt:

Kamil Ubr, regionální koordinátor, OŠMS KrÚ, tel. 564 602 946, ubr.k@kr-vysocina.cz
Roman Křivánek, regionální koordinátor, Vysočina Education, tel. 736 489 749, krivanek@vys-edu.cz
Markéta Metelková, projektový manažer, Vysočina Education, tel. 739 055 329, metelkova@vys-edu.cz
Alena Mikulíková, administrátor, OŠMS KrÚ, tel. 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz
Martina Richtová Tomšů, administrátor, OSH KrÚ, tel. 564 602 367, richtova.m@kr-vysocina.cz

Druhé projektové setkání na Vysočině bylo zahájeno v sídle Krajské hospodářské komory.
Francouzům byly představeny potřeby ﬁrem v Kraji Vysočina v oblasti kvaliﬁkované pracovní síly.

První projektové setkání v Kraji Vysočina bylo ve znamení
představení jednotlivých projektových partnerů a jejich úloze
ve středoškolském vzdělávání.

Výhradní odpovědnost nese autor ani NA a ani Komise nenesou odpovědnost za případné použití informací v těchto materiálech obsažených. Projekt je ﬁnancován EU.

Comenius Regio – Příklad dobré praxe
Střední škola stavební Jihlava
Partnerský region:
Sledovaná instituce:
Název příkladu dobré praxe:
Popis výchozí situace:

Cíle použitého přístupu:

Osobní názor ředitele školy na
vybraný příklad dobré praxe:

Možnost využití v ČR:

Champagne-Ardenne, Francie
CFA Les Compagnons du Devoir
Tour de France
Ve Francii jsou ﬁrmy klíčovým partnerem učňovského vzdělávání. Učňovská
příprava mladých lidí je zde založena na střídání praktické přípravy zajišťované
ve ﬁrmě a na doplňující přípravě probíhající v organizaci s názvem „Les
Compagnons du Devoir“.
Po ukončení učňovského vzdělávání, které je organizováno ve školních dílnách
a ve ﬁrmách kraje Champagne – Ardenne, zajišťuje organizace „Les Compagnons
du Devoir“ tzv. „Tour de France“, což znamená cesty na zkušenou po různých
ﬁrmách v celé Francii. Během stáže vystřídá učeň několik ﬁrem. Stáže trvají 3 až
4 roky a jsou ﬁnancovány organizací „Les Compagnons du Devoir“.
„Tour de France“ je velmi obohacujícím zážitkem a přináší účastníkům
výjimečné zkušenosti. Otevřenost k novým poznatkům poskytuje účastníkům
vysokou přidanou hodnotu pro jejich profesní kariéru. Cesta na zkušenou
umožňuje účastníkům také lépe poznat sebe sama a své charakterové
vlastnosti. Účastníci putují od jedné ﬁrmy ke druhé, z jednoho města do dalšího,
z jednoho kraje do jiného. Odlišnosti se stávají zdrojem obohacení a nového
poznání. Různorodost a rozsah zkušeností jsou významným příspěvkem
k profesnímu, kulturnímu i osobnímu rozvoji.
„Tour de France“ je skutečně nejlepší cestou, jak zlepšit profesní a osobní
zkušenosti mladých lidí. Navíc, ﬁrmy dnes často nemají zájem zaměstnat
čerstvě vyučené žáky bez jakékoli zkušenosti. Poskytnout mladým lidem
možnost vyrazit na cestu na zkušenou, jako je to v případě „Tour de France“,
zlepšuje situaci mladých lidí na začátku jejich pracovní kariéry ve ﬁrmách.
Bohužel je zatím velmi obtížně představitelné, že by se taková myšlenka ujala
v nejbližší budoucnosti v České republice. České ﬁrmy nejsou motivovány
ani vtaženy do přípravy učňovské mládeže. Možná by tato myšlenka mohla
být inspirací pro úřady práce, které by v případě vysokého počtu čerstvě
vyučených a nezaměstnaných učňů mohly těmto mladým lidem nabídnout
něco podobného jako „Cestu po ﬁrmách“ namísto toho, aby jim platily
podporu v nezaměstnanosti. Poskytnutí možnosti „cesty na zkušenou“ by
jistě zvýšilo jejich šance na získání zaměstnání.

Součástí doprovodného programu byla prohlídka ﬁrmy Bosch Diesel s. r. o.
Firma prezentovala svoji spolupráci se středními školami na Vysočině a představila
svůj systém stipendií pro talentované žáky.
Výhradní odpovědnost nese autor ani NA a ani Komise nenesou odpovědnost za případné použití informací v těchto materiálech obsažených. Projekt je ﬁnancován EU.

Comenius Regio – Příklad dobré praxe
Krajská hospodářská komora Jihlava
Partnerský region:
Sledovaná instituce:
Název příkladu dobré praxe:
Popis výchozí situace:

Cíle použitého přístupu:
Pohled Krajské hospodářské
komory na vybraný příklad
dobré praxe:
Možnost využití v ČR:

Champagne-Ardenne, Francie
Střední škola François Bazin
Dohled nad studenty
Na střední škole François Bazin sledují studenty po celou dobu jejich docházky
do školy:
- Zajišťují spolupráci mezi učni a ﬁrmami.
- Organizují exkurze učňů ve ﬁrmách.
- Dohlíží na průběh praxe ve ﬁrmě.
- Zjišťují uplatnění jejich absolventů na trhu práce.
Díky jejich přístupu mají na škole přehled o pracovních schopnostech učňů
a především vědí o získaném uplatnění či nalezení zaměstnání jejich studentů
po ukončení školy.
Školy by měly mít povědomí o uplatnění učňů po absolvování. Díky průzkumu
uplatnění absolventů tak mohou školy vědět, zda kvalita a nabízené obory
odpovídají požadavkům trhu práce.
Tato dobrá praxe může být aplikována i v našich podmínkách. Dle mého
názoru to nevyžaduje příliš velké úsilí a nezabere mnoho času školám zjistit
uplatnění jejich absolventů. Z hlediska sociálního může být analýza, zda
a v jakých oborech se absolventi školy uplatnili, velice užitečná.
Kraje jako zřizovatelé středních škol mohou vyhodnocovat vyváženost nabídky
škol s požadavky zaměstnavatelů v různých oborech.

Projektoví partneři z Francie měli možnost prohlédnout si rodinný pivovar Bernard a. s. Při návštěvě České zemědělské akademie v Humpolci si francouzská
v Humpolci, kde dodnes dodržují tradiční postupy výroby. Pivo tak odděleně kvasí na spilce delegace mimojiné prohlédla školní statek a ochutnala výborné
a poté zraje v ležáckých sklepích.
české domácí špekáčky opečené na ohni.

Výhradní odpovědnost nese autor ani NA a ani Komise nenesou odpovědnost za případné použití informací v těchto materiálech obsažených. Projekt je ﬁnancován EU.

Comenius Regio – Příklad dobré praxe

Střípky poznání
Firmy, které zajišťují odborný výcvik,
jsou daňově zvýhodněné.
Pro absolventy bez praxe funguje
systém zajištění praxe ve Francii
i zahraničí – Tour de France.
Více informací:
http://en.wikipedia.org/wiki/
/Compagnons_du_Tour_de_France

Středoškolské vzdělávání
je tříleté – maturitní i učňovské.

Existuje systém smluv mezi školami
a ﬁrmami k zajištění odborného
výcviku.

Menší nároky na bezpečnost práce
v průběhu praktického vyučování.

Každá škola musí mít povinně
zahraničního partnera.

Ředitelé škol jsou jmenovaní na 6 let,
každý ředitel bydlí ve služebním bytě
ve škole.

Dvakrát z návštěvy praktického učňovského výcviku.

Výhradní odpovědnost nese autor ani NA a ani Komise nenesou odpovědnost za případné použití informací v těchto materiálech obsažených. Projekt je ﬁnancován EU.

