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1. Metodika šetření

RESPONDENTI
• osloveno 48 středních odborných škol 

z Moravskoslezského kraje s „H“ a/nebo „L“ obory 
vzdělání denního studia 
• s výjimkou dvouletého oboru Podnikání (64-41-L)

• návratnost
• z pohledu počtu respondentů: 41 škol ze 48 oslovených škol (85 %)

• získáno 137 responzí (případů spolupráce školy 
s klíčovou firmou v rámci daného oboru vzdělání)



1. Metodika šetření

CÍL ŠETŘENÍ
• získání příkladů nejlepší praxe spolupráce "klíčových" firem 

se středními odbornými školami (SOŠ)
• vykreslení co nejplastičtějšího obrazu spolupráce konkrétní firmy 

s konkrétní SOŠ v rámci jejího každého jednoho vzdělávacího oboru
• obory kategorie "H" (3leté učební obory)
• obory kategorie "L" (4leté učební obory s maturitou)

SBĚR DAT
• online dotazník
• červen 2019



2. Formy spolupráce (komplexní pohled)
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2. Formy spolupráce (komplexní pohled)
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2. Formy spolupráce (komplexní pohled)



Power BI I. (komplex)
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTI5MTdjMDUtZjVjZi00Y2ZlLThlY2EtNjk0Yjc2
MTBmZjkxIiwidCI6Ijc4OGE1NTRkLTFjOTktNGVkOS05NzgyLTEyYjM1MDAxODJhOCIsIm
MiOjl9&pageName=ReportSection9bd6cadfcba6ae854ec6

Power BI II. (finanční příspěvek – medián)
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjEzODQ0ZWEtYjZjMi00N2Q4LWExNGYtMW
U5MTc1MjIwM2RkIiwidCI6Ijc4OGE1NTRkLTFjOTktNGVkOS05NzgyLTEyYjM1MDAxODJ
hOCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection54e25d758eac2b4d82b0

2. Formy spolupráce (komplexní pohled)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTI5MTdjMDUtZjVjZi00Y2ZlLThlY2EtNjk0Yjc2MTBmZjkxIiwidCI6Ijc4OGE1NTRkLTFjOTktNGVkOS05NzgyLTEyYjM1MDAxODJhOCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection9bd6cadfcba6ae854ec6
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjEzODQ0ZWEtYjZjMi00N2Q4LWExNGYtMWU5MTc1MjIwM2RkIiwidCI6Ijc4OGE1NTRkLTFjOTktNGVkOS05NzgyLTEyYjM1MDAxODJhOCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection54e25d758eac2b4d82b0
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Využití forem spolupráce dle kritéria "upravují/neupravují TPOV"
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3. Formy spolupráce dle kr. "Úprava TPOV/OP"



3. Formy spolupráce dle kr. "Úprava TPOV/OP"



Power BI III. (srovnání forem spolupráce)
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGI4MTFiNTktNjA4NS00MzMxL

WFlMDctY2UxMTFhMGIxOTZmIiwidCI6Ijc4OGE1NTRkLTFjOTktNGVkOS0
5NzgyLTEyYjM1MDAxODJhOCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection

3. Formy spolupráce dle kr. "Úprava TPOV/OP"

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGI4MTFiNTktNjA4NS00MzMxLWFlMDctY2UxMTFhMGIxOTZmIiwidCI6Ijc4OGE1NTRkLTFjOTktNGVkOS05NzgyLTEyYjM1MDAxODJhOCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection


POŘADÍ FOREM SPOLUPRÁCE FIRMY SE ŠKOLOU

1. zajištění odborného výcviku/odborné praxe na pracovišti klíčové firmy
2. realizace zážitkově a kariérově orientované exkurze pro žáky oboru
3. osobní účast představitele firmy na PR/náborových aktivitách školy
4. zajištění odborného rozvoje pedagogů školy
5. osobní a aktivní úprava ŠVP a/nebo TPOV/OP
6. osobní účast vlastního odborníka z firemní praxe ve výuce odborných předmětů
7. finanční a/nebo věcný příspěvek škole
8. motivační příspěvek a/nebo prospěchové stipendium pro žáky konkrétního

oboru

4. Závěry šetření



Případy spolupráce, ve kterých dochází k úpravě 
TPOV/OP zaměřují svoji pozornost k těmto formám 
spolupráce (využívají je ve větší míře):
• Zapojení vlastních zaměstnanců v rolích instruktorů

• Maximalizace OV/OP na pracovišti firmy

• Úprava ŠVP

4. Závěry šetření



Případy spolupráce, ve kterých nedochází k úpravě 
TPOV/OP zaměřují svoji pozornost k těmto formám 
spolupráce (využívají je ve větší míře):
• Exkurze žáka na pracovišti firmy

• Osobní účast představitele firmy na PR/náborových aktivitách školy

4. Závěry šetření



Výstupy

Další šetření
• opakování šetření – jaro 2021 (upravený dotazník, rešerše 

forem spolupráce a následná analýza případů spolupráce 
firmy a školy)

Školy

Firmy

Žáci/rodiče

5. Diskuse
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