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SWOT analýza současného stavu
odborného vzdělávání a přípravy
Cíle:
-

uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání
a přípravě.

-

Identifikovat silné stránky a příležitosti, které by měly napomoci řešení situace, aby byl
zaveden efektivnější a pracovně orientovaný systém VET a zvýšila se zaměstnatelnost
absolventů SŠ a SOŠ.

Analýza výchozí situace:
Analýza současných přístupů a pracovních úkolů žáků ve školách a odborném výcviku:
Od firem v České republice a Polsku, kde žáci absolvují svou odbornou praxi/ odborný
výcvik, školy obvykle nemají k dispozici firemní pracovní instrukce a návody. Odborná
příprava v podnicích probíhá v chemických laboratořích a také ve vlastní výrobě.
V laboratořích žáci vykonávají svou vlastní laboratorní práci - přípravné práce,
chemické analýzy. Žáci bývají umístěni v laboratořích různého druhu -provozních,
průmyslových či zkušebních a akreditovaných laboratořích se zaměřením na
problematiku ochrany životního prostředí (voda, půda, ...), kontrolu kvality (pitné vody,
potravin, zemědělských produktů ...), laboratořích čistíren odpadních vod/bioprovzdušňovacích zařízení, laboratořích v pivovarech, v potravinářských podnicích
atd.
Ve výrobě jsou žáci do určité míry zapojeni do výrobních operací. Žáci pozorují
a popisují chemické a technologické procesy a jejich řízení.
Pracovní umístění je organizováno podnikem, pokud možno tak jeden žák na jedno
pracoviště. Pokud jsou na jedno pracoviště umístěni dva žáci, pak každý vykonává
svou vlastní práci a plní své vlastní pracovní úkoly.
Žáci si musí vést laboratorní deník s každodenními záznamy o prováděných
činnostech, provedených měřeních vyhodnocení. Musí zpracovat zprávu z odborné
praxe, kterou odevzdají ve škole učiteli, který má na starosti odborné praxe. V
podnicích se žáci musí řídit interními bezpečnostními předpisy. Žáci před nástupem na
praxi procházejí školením z BOZP ve škole, které zajišťuje VET učitel. Jsou rovněž
proškoleni na pracovišti.

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití
informací, jež jsou jejich obsahem.
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Výsledky dotazníkového šetření poskytovatelů VET mezi zaměstnavateli ohledně
požadavků na pracovní profil absolventů.
Cílem dotazníku bylo nastínit podniky požadovaný profil absolventa školy v České
republice a v Polsku.
V České republice bylo osloveno 81 podniků, odpovědělo 29 podniků (34%).
V Polsku bylo osloveno 150 podniků, odpovědělo 12 (8%).
Pouze jedna třetina z respondentů se podílí na tvorbě vzdělávacích programů a uvádí,
že vzdělávací programy jsou v souladu s požadavky trhu práce na pracovní sílu.
Nejvýznamnější nedostatky v teoretické přípravě:
nedostatečné teoretické znalosti
neschopnost propojit poznatky z různých oborů chemie
nedostatečná orientace výuky na průmyslovou chemii
nedostatečná znalost funkce chemických zařízení
převažující představa o “laboratorní” chemii
potřeby zaměstnavatelů nejsou integrovány do vzdělávacích programů
nedostatečné “měkké” kompetence
Nejvýznamnější nedostatky v praktických dovednostech:
proporcionálně menší frekvence stáží v průmyslu
slabé manuální dovednosti a malý zájem o manuální práci
špatná fyzická kondice
nedostatečná znalost průmyslových zařízení a jejich funkce
provádění chemických analýz podle analytické dokumentace
dodržování zásad BOZP
kontrola technologických procesů
Nejdůležitější odborné kompetence pro laboratorní práci:
provádění chemických analýz podle zadané analytické dokumentace
znalost funkce přístrojů v chemické laboratoři
Nejdůležitější odborné kompetence pro práci ve výrobě:
schopnost rozhodování
samostatnost
správné pracovní návyky
Nejdůležitější dovednosti:
správné pracovní návyky
schopnost rozhodovat se
ochota učit se
schopnost řešit problémy
jazykové dovednosti
Závěr:
Firmy vnímají situaci v odborném vzdělávání a přípravě jako problematickou a vyžadující
efektivní řešení. Je potřeba vzdělávací programy přizpůsobit potřebám pracovního trhu.
Je nezbytné více se zaměřit na odborný výcvik, vedený především ve firmách.
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Identifikace S-W-O-T:
SILNÉ STRÁNKY jsou zamýšleny jako přínosné prvky ve vztahu k předmětu analýzy.
SLABÉ STRÁNKY jsou zamýšleny jako nebezpečné prvky ve vztahu k předmětu analýzy.
PŘÍLEŽITOSTI jsou vnímány přínosné prvky ve vztahu k okolnostem a situaci.
HROZBY jsou vnímány jako nebezpečné prvky ve vztahu k okolnostem a situaci.
Matrix:

Vnitřní
faktory

Vnější
faktory

Pomocné faktory

Nebezpečné faktory

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 účast firem na praktickém vyučování
 dobré zařízení a laboratorní vybavení
pro praktickou výuku ve škole
 vysoká kvalita vzdělávání v souladu
s aktuální praxí
 dobře připravený pedagogický sbor
 účast
specialistů
z
průmyslu
v teoretickém vyučování
 vysoká zaměstnatelnost absolventů
 úsporný personální plán pro firmy, které
vzdělávají mladé lidi
 motivace učňů

 legislativa – práce s chemikáliemi (žáci
pod 18 let)
 neochota firem podílet se na praktickém
vyučování
 omezený počet firem pro praktické
vyučování v regionu
 nedostatek evropských zkušeností
 kvalita firemního vzdělávání
 nedostatek učebnic pro odborné
předměty
 nedostatečná implementace praxí ve
firmách související s úzkou specializací
firem
 demografický pokles

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 zájem firem o kvalifikované pracovníky
 aktualizace pracovních profilů podle
požadavků ekonomiky (adaptace na
technické trendy)
 blízkost firem
 evropské projekty
 zlepšování
metodiky
a
didaktiky
v odborném vzdělávání
 vzrůst zájmu o absolventy středních
odborných škol
 využití EU fondů ke zlepšení vybavenosti
chemických laboratoří

 dlouhodobé podfinancování vzdělávání
 závislost VET na rozvoji chemického
průmyslu
 demografický pokles
 malý zájem o chemii
 negativní přístup veřejnosti k chemii
 legislativa – práce s chemikáliemi (žáci
pod 18 let)
 legislativa
týkající
se
zdravotní
způsobilosti
 finanční podhodnocení učitelů
 nízké platy v chemickém průmyslu
 vysoké specifické požadavky na přijetí
ve všech výukových místech
 kvalifikace lektorů z firem
 malé zapojení zaměstnavatelů do
spolupráce se školami
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Závěry:
Jak zlepšit slabé stránky:
Legislativa – práce s chemickými látkami (žáci pod 18 let):
- Zapojit dobře připravené pedagogické pracovníky, specialisty z firem a dobré
laboratorní vybavení k určení pracovních úkolů, které by mohli provádět i žáci mladší
18 let
Neochota firem participovat na praktické výuce:
- Zapojit vice specialistů z průmyslu nejen v teoretickém vyučování, ale zejména v
laboratořích, a zajistit, aby se účastnili na přizpůsobení pracovního profilu podle
požadavků průmyslu. Přinese to kvalifikovanější pracovníky a ušetří personální
plánování pro ty firmy, které vzdělávají mladé lidi.
Omezený počet firem pro praktické vyučování, málo firem v regionu
-

Intenzivní využívání EU fondů ke zlepšení laboratorního zařízení (práce v dobře
vybavených laboratořích může částečně nahradit práci ve firmách). Účast na
evropských projektech mobilit umožní žákům absolvovat praxi v zahraničních firmách.

Nedostatek evropských zkušeností:
- Intenzivnější využívání evropských projektů mobility, využívat kontaktů s firmami ke
hledání partner v zahraničí
Kvality firemního vzdělávání:
- Užší spolupráce mezi pedagogickými pracovníky ve školách a specialisty z firem pro
zlepšení metodiky a didaktiky v odborném vzdělávání a pro zapojení specialist z
průmyslu do tvorby pracovních úkolů.
Nedostatek učebnic pro odborné předměty pro nové obory:
- Vytvářet společné výukové materiály v rámci evropských projektů, využívat zájem firem
o kvalifikované pracovníky k jejich motivaci psát výukové materiály.
Nedostatečná implementace praxí ve firmách související s úzkou specializací firem
-

Využít blízkost jiných firem a evropských projektů

Jak neutralizovat hrozby:
Dlouhodobé podfinancování vzdělávání:
- Mimo možnosti projektu
Závislost VET na rozvoji chemického průmyslu:
- Účast firem na VET, intenzivnější zapojení do evropských projektů.
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Demografický pokles:
- Existují důležité faktory, které mohou zredukovat nepříznivý dopad demografického
poklesu – např. Motivace žáků, dobré přístroje a laboratorní zařízení pro praktickou
výuku ve školách, vysoká kvalita vzdělávání v souladu s aktuální praxí, účast
specialistů z průmyslu na výuce, vysoká zaměstnatelnost absolventů, EU projekty.
Nízký zájem o chemii:
- Využití evropských projektů, zájem firem o kvalifikované zaměstnance, vysoká
zaměstnatelnost absolventů, účast firem na VET
Negativní postoj veřejnosti k chemii:
- Využití EU projektů, zájem firem o kvalifikované zaměstnance, vysoká zaměstnatelnost
absolventů, účast firem na VET
Legislativa týkající se zdravotní způsobilosti:
- Mimo možnosti projektu
Finanční podhodnocení učitelů:
- Mimo možnosti projektu
Nízké platy v chemickém průmyslu:
- Mimo možnosti projektu
Vysoké specifické požadavky na přijetí ve všech výukových místech:
- Účast firem na praktickém vyučování
- Dobré vybavení a laboratorní zařízení rpo praktickou výuku ve školách
- Vysoká kvalita vzdělávání v souladu s aktuální praxí
- Účast specialistů z průmyslu na vyučování.
Kvalifikace firemních lektorů:
- Zlepšení metodiky a didaktiky v odborném vzdělávání
- Dobře připravení pedagogičtí pracovníci.
Malé zapojení zaměstnavatelů do spolupráce se školami
- Účast specialistů z průmyslu na vyučování.
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