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Seznam institucí, které podepsaly Letter of intent v rámci
mezinárodního projektu „TRAWI“ -Přenos zkušeností při tvorbě na
praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky
orientovaných vzdělávacích systémech

Pořadové
číslo

Název instituce

Zaměření instituce

Instituce z Polska
1.

2.

3.

Federacja Związków Zawodowych
Przemysłu
Chemicznego,
Szklarskiego
i Ceramicznego w Polsce
Federace
odborů
v chemickém
průmyslu, Federace odborů ve
sklářském a keramickém průmyslu v
Polsku
Sekretariat Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność“
Sekretariát
Svazu
chemického
průmyslu NSZZ „Solidarność“
Międzyzakładowy
Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników ZAK S.A.
Odbory zaměstnanců závodu na
výrobu dusíku v Kędzierzyn Koźle

4.

D&R Dispersions and Resins Sp. zo. o.

5.

Chemická firma působící v oblasti
nátěrových hmot ve Włocławku
ANWIL S.A.
Chemická firma působící v oblasti
výroby pneumatik a gumárenského
průmyslu ve Włocławku

Jedná se o dva největší odborové svazy v Polsku a jejich oborové
struktury pro chemický průmysl. V projektu TRAWI sehrály
důležitou roli, která spočívala v zastupování sociálních partnerů.
Rozšíření projektu ve strukturách obou svazů zajišťuje
zprostředkování
největším
spolupracujícím
skupinám
v chemickém průmyslu Polska. Polské odbory nejsou ve
vzdělávání příliš aktivní, proto je jejich zapojení inovativní
myšlenkou. Poskytlo tak totiž sociálním partnerům možnost
vyjádřit se k projektu a jeho výstupům. Díky účasti na projektu
si svazy uvědomily, že by také mohly mít vliv na vzdělávání
mladých lidí a na jejich následný vstup na trh práce.

Pro projektovou síť byl získán odborový svaz jednoho z
největších chemických závodů v Polsku, aby bylo možné
konfrontovat výstupy projektu s konkrétním pracovištěm a
výrobním místem a to především z pohledu zaměstnanců. V
tomto podniku byly odbory vtaženy do procesu získávání nových
pracovníků, a proto i ony měly zájem se o projektu dozvědět
něco víc.
Tyto firmy patří mezi největší chemické podniky v Polsku, které
si stěžují na nedostatek pracovní síly (středního personálu). Mají
zájem seznamovat se s novými nápady a řešeními, vyměňovat si
zkušenosti se zahraničními partnery a hledat nové vzdělávací
cesty. Jejich zapojení do projektu nám umožnilo konfrontovat
projektové výstupy s ekonomickou realitou, a to z pohledu
různých chemických profilů i regionů v Polsku (podniky jsou
činné na severu, jihu a ve středu Polska, a to jak s domácím, tak
i zahraničním kapitálem). Jejich zapojení rovněž umožnilo lépe
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6.

PCC Rokita

7.

Chemická firma zaměřená na
zpracování různých surovin z města
Brzeg Dolny
Grupa Lotos S.A.

8.

Petrochemická firma z Gdańsku
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnoslezská
Wrocławi

Vysoká

škola

ve

porozumět spolupráci mezi školami a podniky , ať už se jednalo
o velké podniky, jako Anwil S.A. nebo PCC Rokita, nebo střední
jako D&R).

Tato vysoká škola vzdělává učitele a realizuje sama projekty,
které přibližují oblast vzdělávání trhu práce. Díky výměně
zkušeností bylo možné do projektu vnést také pohled učitelů a
pedagogické aspekty a získat lepší pohled na celý vzdělávací
systém (rovněž vzdělávací metody učitelů) i potřeby vzdělávání
a odborné přípravy.
Škola právě realizuje podobně zaměřený projekt jako byl TraWi,
ale orientovaný na studenty. Zkušenosti v oblasti vzdělávání a
trhu práce jsou v obou projektech velmi podobné.

Instituce z České republiky
9.

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice

Škola poskytuje vzdělávání především ve čtyřletém oboru
vzdělání Aplikovaná chemie (28-44-M/01, v současné době
rozdělené do čtyř ŠVP: Farmaceutické substance, Chemickofarmaceutická výroba, Analytická chemie a Analýza chemických
a biologických materiálů). Je významným partnerem chemických
podniků v Pardubicích a v okolí a také partnerem Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Škola byla
partnerem v projektu TRAWI.

10.

Synthon s. r. o., Blansko

11.

Výzkumný ústav organických syntéz
a.s., Rybitví; Centrum ekologie,
toxikologie a analytiky

Společnost, která se zaměřuje na dodávky cenově dostupných
léků, byla založena v roce 1991 a v současné době přesahuje
počet zaměstnanců 1400 vysoce kvalifikovaných osob po celém
světě. Páteř produktového portfolia tvoří generika malých
molekul a hybridů. Synthon má dlouholetou vynikající pověst v
oblasti složitých generických léčiv a tzv. generik plus či generik s
přidanou hodnotou. Generické produkty často vycházejí z
vlastních patentů, což zaručuje jejich dlouhou životnost.
Pobočka v Blansku vznikla v roce 2000 a specializuje se na výrobu
aktivních léčivých substancí. Nabízí na svých pracovištích
možnost praktického vyučování žáků SŠ a VŠ.
VÚOŠ spolupracuje s významnými producenty technické
chemie, pesticidů, zdravotnických prostředků a léčiv po celém
světě. Pomáhá zákazníkům v procesu vývoje, registrace,
klasifikace a kontroly kvality výroby. Nabízí na svých pracovištích
možnost praktického vyučování žáků SŠ a VŠ.
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12.

Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola, Praha

13.

Střední průmyslová škola chemická,
Brno

Škola vznikla ve školním roce 1946/47 jako Vyšší odborná
škola sociálně zdravotní v Praze. Od školního roku 2009/10
zde vyučují také tříletý obor farmaceutický asistent, čtyřletý
obor chemicko-farmaceutická výroba a čtyřletý obor
aplikovaná chemie. Školu absolvovalo více než 18 000
studentů, řada z nich se velmi úspěšně proslavila v oborech,
které vystudovala.
Strategickým cílem školy pro novou fázi programu Erasmus
je i nadále zprostředkovat studentům a učitelům
diplomovaných oborů zahraniční zkušenost, poskytnout jim
možnost prověřit a upevnit si v praxi již získané znalosti a
dovednosti a dále je rozšířit. Škola podporuje především
mobility - pracovní stáže učitelů a pracovní stáže studentů,
chce dále rozšiřovat spolupráci se špičkovými zahraničními
podniky působícími v oborech školy, které doposud nejsou
v zahraničí vzdělávány na terciární úrovni. Zemí s nejširší
spoluprací zůstává zatím Německo.
Střední odborná škola, která vznikla v roce 1951, poskytuje
vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání - Aplikovaná
chemie (zaměření analytická chemie, farmaceutické
substance a ochrana životního prostředí), Analýza potravin
a Přírodovědné lyceum. Škola se dlouhodobě věnuje také
žákům, kteří teprve ukončují základní vzdělávání. Pro žáky
základních škol, kteří mají zájem o chemii, organizuje škola
již 22 let korespondenční kurz chemie. V laboratořích školy
pořádají také prakticky zaměřené chemické kroužky pro
žáky posledních ročníků základních škol. Škola se
pravidelně účastní také Chemické olympiády vyhlašovanou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která
má na škole dlouhou tradici a její žáci se dlouhodobě v
celostátním průměru umisťují na předních pozicích.
Škola participuje na národních projektech
spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a
zapojuje se také do mezinárodních projektů. Škola byla
partnerem v projektu TRAWI.

14.

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou

Střední technická škola, která existuje více než 50 let a vyučuje
žáky v oborech chemických, strojních a IT. Chemických
(čtyřleté obory vzdělání maturitní zkouškou- Analýza potravin a
Chemik operátor- farmaceutická výroba), strojním, elektro a IT.
Škola je Místním centrem celoživotního vzdělávání, realizuje
řadu národních i mezinárodních projektů a také poskytuje
žákům řadu mezinárodních odborných stáží. Absolventi školy
nacházejí dobré uplatnění na trhu práce.
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15.

Gumotex a.s. Břeclav

16.

Fakulta chemická Vysokého učení
technického v Brně

17.

Synthesia a.s.

GUMOTEX, akciová společnost se stala za více než 60 let svého
působení na mezinárodním trhu s gumárenskými výrobky a
technickými pěnami synonymem kvality a spolehlivého
partnera. Svou stabilní pozici renomovaného výrobce potvrzuje
i díky moderním technologiím výroby a neustálému
zdokonalování v oblasti vývoje. Všechny činnosti firmy směřují k
ochraně zdraví a podpoře moderního a zdravého životního stylu,
zlepšování pohodlí a bezpečí zákazníka. Společnost úspěšně
dodává na trh produkty pro několik různých odvětví současně.
Široké portfolio produktů v šesti produktových skupinách
nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu, odvětví
vysoce sofistikovaných, vzduchem plněných systémů jako jsou
čluny, speciální záchranné systémy, unikátní spací systémy a jiné
multifunkční vzduchové systémy pro široké využití v
nábytkářském odvětví. Nabízí na svých pracovištích možnost
praktického vyučování žáků SŠ a VŠ.
Fakulta chemická Vysokého učení technického
v Brně uskutečňuje akreditované bakalářské, navazující
magisterské a doktorské studijní programy v oblasti
chemických a potravinářských oborů, zaměřených na výchovu
absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace
a obchodního managementu produktů chemického,
farmaceutického, potravinářského, spotřebního a stavebního
průmyslu, jakož i veřejně-správní sféry.
Fakulta chemická byla na tehdejší České vysoké škole technické
v Brně založena již v roce 1911 a i přes problémy způsobené
dvěma světovými válkami fungovala až do roku 1951, kdy byla
tehdejší vládou zrušena. Na své obnovení musela Fakulta
chemická čekat až do roku 1992.
Synthesia Pardubice je předním evropským výrobcem
kvalifikované chemie s téměř pětadevadesátiletou tradicí. V
areálu o rozloze 4,4 km2 zaměstnává 1 625 zaměstnanců.
Podnikatelské aktivity jsou zacíleny do tří tržních segmentů
pokročilých organických intermediátů, derivátů celulózy a
pigmentů a barviv. V závislosti na širokém sortimentu je
založena i organizační struktura firmy – ta je rozdělena do čtyř
strategických výrobně obchodních jednotek (SBU – Strategic
Business Unit) - Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza, Organická
chemie a Energetika. SBU jsou jednotky s velkou mírou
nezávislosti a centrální koordinací.
Mezi klíčové zákazníky Synthesie patří především výrobci z
odvětví nátěrových hmot a tiskových barev, barviv pro textilní,
papírenský a kožedělný průmysl. Dále se společnost řadí mezi
významné výrobce produktů pro farmaceutické koncerny,
zbrojařské firmy, producenty kosmetiky, či podniky z oblasti
zemědělství. Produkce Synthesie je zaměřena nejen na
tuzemský trh, tři čtvrtiny výroby jsou určeny pro export na
vyspělé evropské trhy či do zámoří.
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Nabízí na svých pracovištích možnost praktického vyučování
žáků SŠ a VŠ.

18.

Svaz chemického průmyslu ČR
SCHP ČR

Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP ČR)
byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních,
obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních
organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a
petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování
plastických hmot a pryže.
SCHP ČR spolupracuje v rámci České republiky se Svazem
průmyslu a dopravy a s dalšími organizacemi, sdružujícími
společnosti různých oborů chemické výroby, jako jsou Svaz
zpracovatelů plastů, Česká asociace farmaceutických firem,
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a Česká
asociace výrobců mýdel a detergentů.
Činnost SCHP ČR je zaměřena především na aktivní podporu
podnikatelských zájmů členských společností v České republice,
podporu a zapojování českého chemického průmyslu do
evropského a světového hospodářského systému, zastupování
společností při jednání se správními úřady a na přenos
veškerých dostupných ekonomických, legislativních a
technických informací svým členským organizacím, dále
zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých,
sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při
kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s
orgány státní správy.
SCHP ČR je členem Rady sdružení evropského chemického
průmyslu (CEFIC) a je členem evropského sdružení
zaměstnavatelů
v
chemickém
průmyslu ECEG.
SCHP ČR se plně staví za program Responsible Care (Odpovědné
podnikání v chemii), který při trvale udržitelném rozvoji
neslevuje ze zásad ekologicky šetrného podnikání a zapojení
členských společností do tohoto programu má pozitivní
mezinárodní ohlas.
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