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Poděkování:
Vážený pane starosto, váženy pane Zedníčku, vážené ředitelky a vážení ředitelé a další vážení vedoucí
pracovníci firem v Lanškrouně a ve školách v Lanškrouně a v okolí. Setkání s vámi bylo pro mne
nesmírně inspirující. Získala jsem od vás spoustu informací. Při sbírání dat jsem ve vás potkala
odborníky ve vaší profesi. Jako bonus pro mne bylo i to, že jste nesmírně lidští a komerční zájmy jsou
až na dalším než prvním místě. Nabyla jsem dojmu, že si všichni nejvíc ceníte člověka a neberete jej
pouze jako “pracovní sílu”. Všichni si uvědomujete, že vzdělaní lidé jsou pro Lanškrounsko největším
pokladem. Finanční podporou do škol nechcete mladé lidi jen “přivázat” k podnikům, ale přejete si
rozkvět regionu. Pro děti a mládež chcete vytvořit nadstandardní startovací podmínky, aby se vaši
mladí snadněji zařadili mezi vzdělané a pro život připravené lidi. A také se mi líbilo, že vesměs nečekáte,
ale doufáte, že díky dobré zkušenosti s městem svého dětství tu mladí lidé zůstanou či se po studiích
vrátí zpět. Děkuji vám všem za ochotu se mnou spolupracovat a vydat svědectví o fungování
Společenství firem Lanškrounska.
Mgr. Hana Štěpánová, Předsedkyně správní rady P-PINK, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce
se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje
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1. ÚVOD
1.1 Zaměření a cíle regionální analýzy
V regionu Pardubického kraje je dlouhodobě nízká nezaměstnanost, což s sebou přináší řadu
komplikací pro firmy, které v regionu působí. Způsoby, kterými tuto situaci firmy řeší, jsou různé.
Některé firmy se snaží například dovážet zahraniční pracovníky, protože jim region nenabízí dostatek
regionálních pracovníků. Některé firmy mají vzdělávací akademie, kterými se snaží rekvalifikovat lidi z
volného trhu práce. Celkově je však tato problematika zhoršena rostoucí tendencí poklesu zájmu
například o technické obory, nebo dochází k tomu, že některé školy produkují absolventy, kteří
nesplňují některá očekávání současného trhu práce. V Pardubickém kraji jsou si těchto problémů
vědomi i někteří zástupci obcí a škol a snaží se situaci společnými silami řešit. Řešení je založené na
předpokladu, že zájem a přístup k technickým oborům vzniká už v mateřských, základních a středních
školách. Tato regionální analýza je zaměřena právě na spolupráci mezi samosprávou a zaměstnavateli
v oblasti regionálního vzdělávání, a to konkrétně v rámci Společenství firem Lanškrounska.
Cílem této práce je přinést informace o tom, jak tato spolupráce vznikla, jakým tématům a prioritám
se věnuje, na jakých pilířích stojí, jaké má přínosy pro angažované aktéry a jaká jsou očekávání aktérů
do budoucnosti. Výstup této práce spočívá v popsání klíčových prvků, které jsou nutné pro fungování
takového typu spolupráce. Závěry této případové studie poslouží jako příklad dobré praxe pro možné
rozšíření tohoto konceptu do jiných částí Pardubického kraje a potencionálně i mimo něj.
Práce je tematicky rozdělená do pěti hlavních částí. Úvodní část je věnována cílům a struktuře analýzy
a širšímu kontextu spolupráce samosprávy a podnikatelů v Pardubickém kraji. Druhá část se věnuje
popisu základní činnosti Společenství a samotným aktérům. Třetí část práce se zaměřuje na důvody,
které stály za jeho samotným vznikem. Čtvrtá část analyzuje udržitelnost a předpoklady dlouhodobého
fungování a pátá část popisuje přínosy vzniklé díky fungování Společenství firem Lanškrounska, a to
včetně popisu dlouhodobých cílů a vizí.
V závěru práce jsou shrnuty klíčové předpoklady a základy, které jsou pro úspěšné fungování
Společenství firem Lanškrounska stěžejní. Závěrečná část pojmenovává i slabá místa, která byla v
průběhu tvorby analýzy identifikována a obsahuje možná řešení pro případnou aplikaci do dalších
regionů.
Primární data pro tuto regionální analýzu byla sbírána přímo od samotných členů Společenství firem
Lanškrounska prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci města, firem, Nadačního fondu Mi:crola
a škol. Sekundární data byla čerpána ze získaných tištěných materiálů a webových stránek. Přehled
zdrojů je uveden v příslušné části na konci analýzy.
Analýzu vypracoval Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Zadavatelem je Svaz průmyslu a dopravy
ČR.
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1.2 Spolupráce samosprávy a podnikatelů v Pardubickém kraji v širším
kontextu
Předkládaná regionální analýza se zabývá vybraným příkladem dobré praxe na území mikroregionu
Lanškrounska, konkrétně Společenstvím firem Lanškrounska (SFL). To však není jediným dobře
fungujícím příkladem ve sledované oblasti spolupráce a pozornost zasluhují i jiné platformy a aktivity,
jež mají podobně jako Společenství jistou míru organizovanosti, udržitelnosti a samozřejmě obecně
uznávané prospěšnosti. Bližší pohled na vznik a fungování společenství má za cíl mimo jiné přinést
právě takové informace, které mohou mít z hlediska předpokladů úspěšnosti fungování takovýchto
platforem a aktivit svou univerzální platnost. Na základě obecné znalosti níže uvedených dalších
příkladů dobré praxe, které se realizují v rámci Pardubického kraje, tomu tak s velkou mírou
pravděpodobnosti bude, avšak pro potvrzení tohoto předpokladu by bylo nutné další příklady dobré
praxe podrobit podrobnému šetření.
Mezi příklady dobré praxe v institucionalizované podobě, které by snesly vlastní regionální analýzu, je
jistě Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka, které rovněž stojí na spolupráci mezi městem Letohrad a
místními zaměstnavateli. Konsorcium v sobě nese velmi podobné, ne-li stejné předpoklady úspěšného
fungování. Také Konsorcium za svou existenci vděčí iniciativě starosty města Letohrad, svou
akceschopnost prokázala do budoucna významným počinem - záchranou místní odborně zaměřené
školy, dnes úspěšné Průmyslové střední školy Letohrad, a v současnosti svou agendu zaměřuje na
podporu a rozvoj spolupráce v rámci dvou středních škol (vedle letohradské je to SŠ gastronomie a
technická Žamberk) a deseti významných regionálních zaměstnavatelů.
Také Konsorcium staví svou spolupráci na kultivaci prostředí spolupráce a kooperace mezi
samosprávou a zaměstnavateli, jež má za cíl dobře fungující, udržitelné, moderní a na praxi navázané
regionální středoškolské vzdělávání. Takové, kterému se rovněž dostává patřičné publicity a osvěty
mezi žáky základních škol a jejich rodiče, potažmo veřejnost.
Dalším dobrým příkladem, tentokrát v podobě živé a každoroční aktivity, jsou Technohrátky, jež se
zaměřují na kontinuální osvětu pro žáky základních škol v oblasti kariérního poradenství. To se
vyznačuje vysokou mírou organizace, interakce a profesionální mediální podpory. Z praxe známé u nás
Technohrátky vybočují pravidelným financováním z rozpočtu Pardubického kraje a jeho průběžnou
nejen morální podporou z nejvyšších míst, propracovanou organizací a právě mediálním pokrytím. To
vše dává částečnou odpověď na to, proč jsou tolik žádané jak ze strany základních škol, tak ze strany
středních škol, které samotné akce hostí.
Důležitou součástí Technohrátek je právě zapojení a podpora zaměstnavatelů, mezi nimiž si tato
každoroční série akcí vysloužila respekt. Ten se v praxi projevuje podporou materiální, podporou
dlouhodobých soutěží, podporou slavnostních vyhlašování, osobní účastí na akcích a dalšími způsoby.
Technohrátky se těší rovněž podpoře zaměstnavatelských a zájmových organizací. Dokonce se v rámci
nich pořádají i podnětná diskusní setkání s účastí zástupců škol, zřizovatelů a zaměstnavatelů.
V konečném důsledku tak Technohrátky pomáhají rozvíjet komunikaci a spolupráci jak mezi školami a
zaměstnavateli, tak i obecně mezi regionálními aktéry. Není tedy žádným překvapením, že mezi
Technohrátkami a Společenstvím, resp. Konsorciem, existuje významná synergie.
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Od věci není ani zmínit, že v Pardubickém kraji se zrodily, nebo byly a jsou významně podporovány
zajímavé aktivity s osvětovou a soutěžní tematikou, které popularizují přírodovědné, technické a
řemeslné obory vzdělávání a které tak mohly vyniknout a díky své kvalitě se rozšířit i do jiných krajů.
Mezi takové patří soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky, nebo Festival vědy
a techniky pro děti a mládež.
V rámci Pardubického kraje bychom mohli najít také několik zajímavých a inspirativních příkladů úzké
spolupráce mezi konkrétními zaměstnavateli a středními školami. V rámci Společenství a Konsorcia jich
najdeme hned několik, včetně na naše poměry pokročilé spolupráce v oblasti tzv. duální větvě
vzdělávání.
Tyto a další příklady dobré praxe spojuje několik předpokladů, na nichž stojí jejich úspěšnost. Byť by
jistě stálo za to zabývat se podrobně každým z nich, vybraný příklad fungování Společenství firem
Lanškrounska nepochybně poukáže na několik stěžejních předpokladů, které jsou pro všechny příklady
společné.
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2. PŘEDMET ČINNOSTI A PŘEHLED ZAPOJENÝCH AKTÉRŮ VE
SPOLEČENSTVÍ FIREM LANŠKROUNSKA
2.1 Základní informace a předmět činnosti
Společenství firem Lanškrounska vzniklo formálně v únoru roku 2017. Svou činnost zaměřuje na
podporu regionálního vzdělávání na úrovních mateřských škol, základních škol a středních škol.
Impuls pro rozvoj vzájemné spolupráce vzešel z komunikace mezi zástupci regionálních firem a
vedením města Lanškrouna, zastoupeným starostou Radimem Vetchým. Častým tématem vzájemných
setkání byla situace na trhu práce a nedostatek kvalifikovaných a práceschopných lidí. Právě toto téma
vedlo k úvahám o možnostech společné a smysluplné spolupráce a odtud již byl jen krůček k definování
regionálního školství jako objektu společného zájmu a vzájemné spolupráce. Výsledkem bylo založení
Společenství firem Lanškrounska, které díky podpoře města poskytuje institucionální a organizační
zázemí pro své členy.
DEKLARACE PODPORY LANŠKROUNSKÉHO ŠKOLSTVÍ
MY, NÍŽE PODEPSANÍ SE TÍMTO DOKUMENTEM PŘIPOJUJEME K PODPOŘE ROZVOJE ZÁKLADNÍHO A
STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ LANŠKROUN.
JSME SI VĚDOMI TOHO, ŽE KVALITNĚ MATERIÁLNĚ A PERSONÁLNĚ VYBAVENÉ ŠKOLY, KTERÉ JSOU
ÚZCE PROPOJENÉ S PRAXÍ, VYCHOVÁVAJÍ DOBŘE PŘIPRAVENÉ BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCE FIREM, V
JEJICHŽ ČELE STOJÍME.
VÝCHOVA BUDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ JE PRO NÁS PRIORITOU.
UZNÁVÁME DŮLEŽITOST VÝCHOVY VE ŠKOLÁCH A PODPORUJEME JEJICH ROZVOJ.
NAŠÍM CÍLEM JE, ABY NÁS OBČANÉ MĚSTA, ŠKOLY, JEJICH ŽÁCI I RODIČE VNÍMALI JAKO MĚSTO A
SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO,
ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ.
NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PROHLAŠUJEME, ŽE BUDEME:
•

REALIZOVAT NOVÉ PROJEKTY, KTERÉ PROPOJUJÍ VZDĚLÁVÁNÍ S PRAXÍ;

•

MATERIÁLNĚ PODPOROVAT LANŠKROUNSKÉ MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY;

•
ÚZCE SPOLUPRACOVAT NA SEZNAMOVÁNÍ ŽÁKŮ LANŠKROUNSKÝCH ŠKOL S PRAXÍ VE
FIRMÁCH, KTERÉ ŘÍDÍME;
•

BUDEME HLEDAT SPOLEČNĚ ŘEŠENÍ PRO PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY.

Společenství se ve své činnosti zaměřuje na podporu vzdělávání mateřských škol, základních škol a
středních škol, které sídlí v Lanškrouně a jeho okolí (v rámci území obce s rozšířenou působností).
Samotná podpora škol spočívá v iniciaci a financování akcí, aktivit a projektů, které obohacují a
zkvalitňují samotnou technickou a jazykovou výuku na školách. Může se jednat o výbavu tříd a dílen,
materiální podporu, podporu školních aktivit (soutěže, tematické akce) a další.
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Bližší informace k aktérům, konkrétní podobě podpory a příkladům spolupráce, nastavenému systému
a přínosům přináší následující části analýzy.

2.2 Přehled aktérů
Následující kapitola je zaměřena na popis jednotlivých aktérů zapojených do Společenství firem
Lanškrounska, mezi které patří město Lanškroun, jednotlivé firmy v regionu, Nadační fond MICRO:LA
a zapojené školy. Přehled všech zapojených členů k datu 15.9.2022, bez zapojených škol, zobrazuje
Tabulka 1.
Tabulka 1: Zapojené společnosti a organizace
SPOLEČNOST/ORGANIZACE
FOREZ S.R.O.
FORTELL S.R.O.
KOMFI SPOL. S R.O.
KOZÁK SVITAVY S.R.O.
KYOCERA AVX COMPONENTS, S.R.O.
MĚSTO LANŠKROUN
NADAČNÍ FOND MICRO:LA
ORPA PAPÍR A.S.
SCHAEFFLER PRODUCTION, S.R.O.
SCHOTT CR, S.R.O.
SOMA SPOL. S R.O.

Zdroj: město Lanškroun

2.2.1 Město Lanškroun
Město Lanškroun jakožto obec s rozšířenou působností pro 22 obcí s celkem 22 991 obyvateli bylo
založeno v 2. polovině 13. století.
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Obrázek 1: město Lanškroun

Zdroj: lanskroun.eu

Nachází se pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor v nadmořské výšce 380 m n. m. Region
Lanškrounsko je součástí turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko v turistickém regionu Východní
Čechy.
Samotné město má 10 178 obyvatel a nadále se rychle rozvíjí v oblastech elektroniky, strojírenství,
papírenského průmyslu i městem středních škol, živé kultury a moderních sportovišť.
Město s tradicí průmyslu a aktivním přístupem
Hlavními průmyslovými odvětvími v Lanškrouně jsou elektrotechnický průmysl (výroba elektronických
prvků a součástí), strojírenský průmysl (zejména výroba jednoúčelových strojů a nástrojů), papírenský
průmysl (výroba, obchod a distribuce papírenských výrobků) a stavebnictví.
Průmyslové podniky zajišťují vysokou zaměstnanost obyvatel Lanškrouna i jeho okolí. V
desetitisícovém Lanškrouně působí na 250 společností, evidováno je přes 2 000 soukromých
podnikatelů a živnostníků. Současná průmyslová síla Lanškrouna se projevuje například tím, že v
desetitisícovém městě je jen v samotném průmyslu kolem 6 000 pracovních míst, takže velké firmy
dováží své zaměstnance z okruhu 50 km.
Z Lanškrouna pochází mj. více než dvě třetiny světové produkce roznětek pro airbagy, z práce
lanškrounských techniků a dělníků pochází čtvrtina celosvětové výroby tantalových kondenzátorů,
takže je pravděpodobné, že například ve svém mobilu nebo automobilu má mnoho čtenářů řadu
součástek vyrobených v Lanškrouně.
V současné době město řídí 21členné volené zastupitelstvo, v jehož čele stojí starosta Mgr. Radim
Vetchý. Podpora a důvěra ze strany zastupitelstva je jedním z předpokladů pro kvalitní a udržitelné
fungování společenství. Starosta je svým původním povoláním učitel. Zcela zřejmě i tento fakt způsobil,
že díky jeho vhledu do vzdělávacího procesu žáků a studentů byl iniciátorem vzniku Společenství firem
Lanškrounska. Po boku starosty v řízení a koordinaci Společenství stojí jeho asistentka Michaela
Hrdinová, která má stoprocentní přehled o organizaci a procesech, které se uvnitř společenství
odehrávají. Díky tomuto je zajištěna případná zástupnost a kontinuální fungování společenství.
Město Lanškroun se může díky svému aktivnímu přístupu pyšnit také oceněním v rámci soutěže
Investičně atraktivní region 2018 pořádané agenturou CzechInvest. V roce 2018 obsadil Lanškroun
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mezi 25 zúčastněnými městy z celé České republiky 3. místo1. Organizátoři hodnotili například objem
investic do rozvoje podnikatelské infrastruktury, školství či forma a hloubka spolupráce obce s
podnikatelskou sférou. Město Lanškroun zaujalo finálovou porotu právě projektem Společenství firem
Lanškrounska, které je dle ní dobrým příkladem propojení obce, škol a podnikatelského sektoru2.

2.2.2 Členské firmy
V této podkapitole jsou popsané všechny členské firmy ve Společenství firem Lanškrounska, jejich
zaměření a vybrané zajímavosti týkající se firem samotných.

FOREZ s. r. o.
Firma Forez vyrábí kovové i plastové díly do automobilového průmyslu. Založení firmy Forez se datuje
k začátku roku 1996, tehdy v podobě malé nástrojárny. Firma se rozvíjela, zvětšovala a posilovala svou
pozici s růstem automobilového průmyslu v České republice. V roce 2004 navázala na více než 50letou
tradici výroby plastů na Lanškrounsku a koupí části podniků Tesla Lanškroun přidala do svých
nabízených služeb i dodávky lisovaných plastových dílů.
Dodávkami kovových dílů zastříknutých nebo montovaných do plastů z jednoho místa, s jednou
kompetencí a zodpovědností je něco, co firmu od široké konkurence posunulo do užší skupiny
systémových dodavatelů, působících pro významné nadnárodní společnosti3.
ZAJÍMAVOST: KAŽDÉ TŘETÍ AUTO VYRÁBĚNÉ V EVROPĚ MÁ DÍLY Z FOREZU. DÍLY VYROBENÉ VE
FOREZU JSOU BĚŽNOU SOUČÁSTÍ AUT BENTLEY CONTINENTAL, PORSCHE PANAMERA NEBO AUDI
R8. FOREZ DISPONUJE VÝROBNÍMI A SKLADOVACÍMI PROSTORY O VELIKOSTI 5 FOTBALOVÝCH
HŘIŠŤ.

fortell s. r. o.
Firma fortell se zabývá zejména zakázkovou výrobou vstřikovaných plastových a lisovaných kovových
dílů, a také konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem na plast. Firma staví na konceptu „všechny služby
pod jednou střechou“, jež je její konkureční výhodou. Svým zákazníkům je schopna pomoci s vývojem
dílů a dále pokračovat ve vlastní konstrukci forem/nástrojů, jejich výrobě v nástrojárně, až po
samotnou velkosériovou výrobu plastových a kovových dílů ve vlastní vstřikovně plastů a lisovně kovů,
včetně finálních montáží sestav. Výrobky společnosti nacházejí uplatnění v automobilovém,
elektrotechnickém, spotřebním a ostatním průmyslu nejen v České republice, ale také v mnoha zemích
Evropy, USA, Mexiku, Indie a Japonsku4.

Město Lanškroun [online], 2020. Město Lanškroun [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.lanskroun.eu/
Forez [online], 2022. Forez [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.forez.cz/
4
Fortel [online], 2022. Fortel [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.fortell.cz/
2
3
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ZAJÍMAVOST: NEJODVÁŽNĚJŠÍM ZÁKAZNÍKEM V POČÁTCÍCH FIRMY BYLA FIRMA MÄRKLIN, KTERÁ
UVĚŘILA TŘEM NEZNÁMÝM CHLAPÍKŮM Z LANŠKROUNA, ŽE ZA ČTYŘI MĚSÍCE ZKONSTRUUJÍ A
VYROBÍ 40 VSTŘIKOVACÍCH FOREM A NÁSTROJŮ PRO MODELY RYCHLÍKOVÉ AMERICKÉ
LOKOMOTIVY F7 A ŽELEZNIČNÍHO JEŘÁBU. KUPODIVU VŠE DOBŘE DOPADLO A OD MÄRKLINU
FIRMA FORTELL POTÉ KAŽDÝ ROK ZÍSKÁVALI NĚKOLIK PROJEKTŮ NA RŮZNÉ LOKOMOTIVY.

KOMFI spol. s r. o.
Firma KOMFI se zaměřuje na vývoj, konstrukce a zakázkovou výrobu jednoúčelových strojů,
montážních linek a strojů pro elektrotechniku, a dále sériovou výrobou laminovacích a lakovacích
strojů. Firma vyrostla během několika let z malé konstrukční kanceláře ve společnost světového
formátu. V současné době zaměstnává přibližně 200 lidí ve čtyřech provozovnách. Její chloubou je
kvalitní technické i technologické zázemí s dlouholetými zkušenostmi ve vývoji a konstrukci
jednoúčelových strojů. Silnou pozici firma podporuje také významnými investicemi do vývoje5.
ZAJÍMAVOST: BYZNYS S LAMINOVACÍMI STROJI, KE KTERÉMU SE FIRMA DOSTALA NEOČEKÁVANĚ,
DNES FIRMU DOSLOVA ŽIVÍ (POLYGRAFIE DĚLÁ 80 % CELKOVÉHO OBRATU FIRMY). PŘIBLIŽNĚ V
ROCE 1995-6 BYLA FIRMA POŽÁDÁNA O SPOLUPRÁCI NA VÝVOJI NAKLADAČE K LAMINÁTORU
AMERICKOU FIRMOU GBC. Z TÉTO SPOLUPRÁCE NAKONEC DOŠLI K VLASTNÍMU VÝVOJI CELÉHO
LAMINÁTORU A TO ODSTARTOVALO JEJICH HLAVNÍ BYZNYS.

KOZÁK Svitavy, s. r. o.
Společnost Kozák Svitavy s.r.o. se zabývá galvanickým pokovováním kovových dílů, nákupem a
prodejem hutního materiálu. Předností společnosti je, že veškeré povrchové úpravy kovů je schopna
provádět jak na výrobcích minimálních rozměrů, tak na výrobcích nestandartních velikostí a
hmotností6.
ZAJÍMAVOST: FIRMA DEKLARUJE POLITIKU KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PRO SPOLEČNOST
KOZÁK SVITAVY S.R.O JE EKVIVALENTEM POJMU KVALITA NÁSLEDUJÍCÍ: KVALITA A CENOVÁ
DOSTUPNOST JEJICH PRODUKTŮ, KVALITA VŠECH PROCESŮ, KVALITA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ.

KYOCERA AVX Components, s. r. o.
KYOCERA AVX navrhuje, vyvíjí, vyrábí a dodává pokročilé kondenzátory, antény, propojovací zařízení,
zařízení na ochranu obvodů a časování, senzory, ovládací prvky, filtry, pojistky, diody, odpory, vazební
členy a induktory optimalizované pro použití v mezinárodním leteckém průmyslu. Automobilový
průmysl, spotřební elektronika, průmyslový, lékařský a vojenský trh7. Firma je rovněž největším
zaměstnavatelem v regionu.

Komfi [online], 2022. Komfi [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://komfieurope.com/cs/o-komfi/
Kozák Svitavy [online], 2022. Kozák Svitavy [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.kozak-svitavy.cz/
7
Kyocera AVX [online], 2022. Kyocera AVX [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.kyocera-avx.cz/
5
6
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ZAJÍMAVOST: NA MARSU V SOUČASNOTI OPERUJÍ 2 VOZÍTKA – SONDY, VE KTERÝCH JSOU OSAZENY
KONDENZÁTORY, KTERÉ BYLY VYVINUTY A VYROBENY VE FIRMĚ AVX. FIRMA TAKÉ REALIZUJE
KROUŽKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, KTERÉ VEDE BÝVALÝ ZAMĚSTNANEC FIRMY, KTERÝ JE NYNÍ V
DŮCHODU. VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU ŠKOLY PLÁNUJÍ VYROBIT 3 POHYBLIVÉ MODELY O ROZMĚRU
CCA 50 CM. VOZÍTKA MAJÍ 6 KOL A KAŽDÉ BUDE POHÁNĚNO SVÝM SERVOMOTOREM. BUDE MÍT I
„RUKU“, KTEROU ZA POMOCI LASERU SBÍRÁ VZORKY NA MARSU. MODELY BUDOU
PROGRAMOVANÉ MIKROBITY, OVLÁDANÉ DÁLKOVĚ. I V TĚCHTO MODELECH, KTERÉ BUDOU
VYRÁBĚT ŽÁCI, BUDOU PODNIKOVÉ KONDENZÁTORY. PO JEDNOM VOZÍTKU ZŮSTANE V KAŽDÉ
ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLE A JEDNO BUDE NA UKÁZKU VE FIRMĚ.

ORPA Papír a. s.
Firma ORPA papír se věnuje výrobě spirálových, vinutých papírových trubic, dutinek a papírových
manžet pro navíjení skleněných vláken. V závodě Lanškroun vyrábí papírové trubice, papírové dutinky,
papírové manžety a dutinky pro chemická vlákna. Sídlí zde i vedení společnosti. Firma disponuje 2
výrobními halami s celkem 6 sklady. Denně posílají zákazníkům desítky tisíc papírových výrobků. Jako
jediná továrna v Evropě se společnost v roce 1906 začala specializovat na impregnované a lakované
dutinky8.
ZAJÍMAVOST: SPOLEČNOST ORPA VYRÁBÍ PAPÍROVÉ TRUBICE, KTERÉ SE DAJÍ POUŽÍT JAKO DĚLÍCÍ
SYSTÉM VE VELKÝCH PROSTORÁCH. ŘEŠENÍ JE RYCHLÉ, SNADNÉ A EKOLOGICKÉ. Z KARTONOVÉHO
SYSTÉMU JE MOŽNÉ VYTVOŘIT MENŠÍ PROSTORY TZV. KÓJE. SPOLEČNOST JIŽ DODALA VÍCE NEŽ
3000 KOJÍ DO TŘÍ SLOVENSKÝCH MĚST – BRATISLAVA, KOŠICE A HLOHOVEC.

Schaeffler Production, s. r. o.
Společnost Schaeffler Production CZ se zaměřuje na výrobu kombinovaných nástrojů, vstřikovacích
forem a náhradních dílů pro výrobu valivých ložisek. Skupina Schaeffler je v celosvětovém měřítku
předním dodavatelem dílů pro automobilový a strojírenský průmysl. Výrobou přesných dílů a systémů
určených pro motory, převodovky a podvozky a také nabídkou řešení v oblasti valivých ložisek pro
nejrůznější průmyslové aplikace přispívá Schaeffler významnou měrou k realizaci projektu „Mobilita
zítřka“. S více než 84 000 zaměstnanci na celém světě je jedním z největších evropských průmyslových
podniků v rodinném vlastnictví. Se 74 závody a 170 pobočkami po celém světě disponuje sítí výrobních
podniků, výzkumných a vývojových zařízení, distribučních společností a školicích středisek9.
ZAJÍMAVOST: FIRMA PŘISPÍVÁ OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, A TO SVÝM PŘÍSTUPEM KE
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A SNAHOU O SNÍŽENÍ JEHO MNOŽSTVÍ NAPŘÍKLAD POMOCÍ POUŽÍVÁNÍ
PRATELNÝCH UTĚREK VE VÝROBĚ. V SOUČASNÉ DOBĚ ODESÍLAJÍ ZÁVODY K RECYKLACI, PŘÍPADNĚ K
TEPELNÉMU VYUŽITÍ, CCA 90 % ODPADŮ, KTERÉ VYPRODUKUJÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEJVĚTŠÍ
ČÁST ODPADU TVOŘÍ PLASTY Z VÝROBY VE VSTŘIKOVNĚ PLASTŮ, ZAVEDLA SPOLEČNOST
SCHAEFFLER PRODUCTION PRECIZNÍ ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ TĚCHTO ODPADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH

8
9

ORPA papír [online], 2022. ORPA papír [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: http://www.orpa.cz/
Schaeffler [online], 2022. Schaeffler [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.schaeffler.cz/cs/index.jsp
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DRUHŮ PLASTŮ, COŽ VYŽADUJE VYSOKOU MÍRU ZNALOSTÍ A VELKOU ANGAŽOVANOST
ZAMĚSTNANCŮ.

SCHOTT CR, s. r. o.
Firma SCHOTT CR se zaměřuje na výrobu hermetických pouzder a průchodek, zpracování speciálních
skel pro automobilový průmysl a optoelektroniku. Společnost patří mezi tradiční a vyhlášené
dodavatele výrobků pro automobilový průmysl. V současnosti je hlavní činností společnosti výroba
pouzder zapalovačů airbagů, pouzder palivových senzorů a výroba víček baterií10.
ZAJÍMAVOST: FIRMA POSKYTUJE TRÉNINKY VE FORMĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH
NA SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ VE VŠECH OBLASTECH SKLA A POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ. TY
ZAHRNUJÍ ŘADU OBLASTÍ, VČETNĚ VÝROBY A KVALITY, STEJNĚ JAKO VÝZKUMU A VÝVOJE. ZAMĚŘUJÍ
SE NA INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ S KOLABORATIVNÍM, MODULÁRNÍM A FLEXIBILNÍM PŘÍSTUPEM.

SOMA spol. s r. o.
Firma SOMA se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou flexotiskových strojů s centrálním válcem,
podélných řezaček, laminátorů a vysekávacích automatů. Firmu založil v roce 1992 Ladislav
Verner. Během dvaceti let se firma vypracovala mezi světové lídry v oblasti vývoje a výroby technologie
flexografických tiskových strojů. Zájem společnosti o inovace a vývoj vyvrcholil v roce 2013, kdy byl na
trh uveden nový flexografický tiskový stroj OPTIMA, který o rok později obdržel ocenění v soutěži iF
design awards v kategorii průmyslového designu. Ještě téhož roku, v roce 2014, bylo při příležitosti
konání konference Flexo Challenges otevřeno v Lanškrouně nové školící centrum společnosti s názvem
Villa Globe11.
ZAJÍMAVOST: AČKOLIV FIRMA NABÍZÍ JEDINEČNOU TECHNOLOGII, STÁLE MAJÍ NA MYSLI PŮVODNÍ
POCTIVÝ ZPŮSOB VÝBORY TISKOVÝCH STROJŮ. VŠE POD JEDNOU STŘECHOU VE SPOLEČNOSTI
SOMA, V LANŠKROUNĚ, S MINIMÁLNÍM OUTSOURCINGEM.

2.2.3 Nadační fond MICRO:LA
Exkurze do historie vzniku a počátek spolupráce se Společenstvím firem Lanškrounska
K založení nadačního fondu vedla zakladatele Ing. Tomáše Zedníčka, Ph.D. jeho tehdejší životní situace,
kdy ukončil své působení v korporaci a založil svou vlastní firmu. Jeho firma byla nominována na cenu
„ELEKTRA AWARDS“ v oblasti elektroniky vyhlašovanou prestižním Britským odborným časopisem.
Díky nominaci se dostal na vyhlášení vítězů do Londýna, kde cenu v jeho kategorii získal projekt
programovatelné stavebnice BBC micro:bit, který budoucího zakladatele fondu zaujal. Tento projekt
měl za cíl podporu technického vzdělávání. K tomu měly sloužit micro:bity, které měly být
distribuovány po školách v Anglii s tím cílem, aby se na nich děti začaly učit praktické základy

Město Lanškroun – Schott [online], 2022. Město Lanškroun [cit. 2022-07-15].
https://www.lanskroun.eu/schott-cr-s-r-o/os-1448
11
Soma [online], 2022. Soma [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://soma-eng.com/cs
10

Dostupné
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z:

programování. A výsledek byl vskutku úspěšný - miliony dětí v Anglii získaly micro:bit a měly tak
možnost zajímavého a nenásilného seznámení se s programováním.
Tento úspěšný projekt byl inspirací pro Tomáše Zedníčka, který si řekl, že „když BBC může v Anglii, tak
já můžu v Lanškrouně…“, což byla prvotní myšlenka vedoucí ke vzniku nadačního fondu MICRO:LA,
který byl založen koncem roku 2016. Cílem bylo dostat micro:bity mezi žáky a studenty ve městě
Lanškroun.
Dlouhodobé cíle nadačního fondu MICRO:LA, pro které byl zakládán:
•

Vzbudit zájem o digitální technologie u co největšího počtu dětí.

•

Učit děti pracovat v týmu, protože každý umí něco jiného.

•

Podchytit nejtalentovanější děti v regionu a posunout je nad rámec školních učebních osnov
(protože 60% lidské populace přijde do kontaktu s výrobky z Lanškrounska).

•

Prevence odlivu mladých mozků do inovačních center v Brně, v Praze. Malé město je pro ně
málo atraktivní, proto snaha vytvořit prostředí, kam se mladí a produktivní lidé na základě
dobré zkušenosti z dětství budou vracet.

•

Podpora tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trpělivosti a zručnosti.

V roce 2015 nebylo možné dovést micro:bity komerčně. Bylo je však možné získat pouze pomocí
převodu z nadačního fondu v Anglii do nadačního fondu v České republice.
Nadační fond MICRO:LA tak původně vznikl nezávisle na Společenství firem Lanškrounska. Jeho
zakladatel Tomáš Zedníček však věděl, že společenství vzniká a uvažoval, jak této možnosti využít a
dosáhnout toho, aby se s firmy a školy propojili a našly společnou řeč.
Příležitost získat micro:bity z Anglie nastartovala spolupráci Společenství firem Lanškrounska a
nadačního fondu MICRO:LA. Tomáš Zedníček navštívil Společenství s cílem zjistit, zda by podpořilo
školy v pořízení micro:bitů. Jelikož se setkal se s pozitivní reakcí podniků, stal micro:bit a aktivity
s ním spojené jedním z nosných prvků činnosti Společenství.
Micro:bit jako součást polytechnického vzdělávání (nejen) na Lanškrounsku
Micro:bit jako takový je malý programovatelný počítač, který se programuje podobně jako
jednoúčelové stroje v lanškrounských firmách. Programování může probíhat v rozdílně náročných
programovacích jazycích. Veškeré návody k obsluze micro:bitů jsou dostupné na webových stránkách
projektu a vše je koncipováno pro žáky na úrovni 7. třídy, nicméně obsluhu zvládnou i někteří žáci
prvních stupňů základních škol od úrovně 4. třídy.
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Obrázek 2: Micro:bity

Zdroj: město Lanškroun

Školy nabídku pořízení micro:bitů a jejich začlenění do výuky reagovaly pozitivně a v průběhu roku
2017 již měly první kusy micro:bitů k použití. Pro školy se z micro:bitů stalo důležité téma, které
pronikalo do výuky a žáci s podporou učitelů mohou soutěžit, inspirovat se navzájem a zdokonalovat
praktické využití této polytechnické vzdělávací pomůcky.
Při zavádění micro:bitů byla důležitá nejen počáteční materiální podpora (samotná distribuce), ale také
podpora metodická. Školy, které nabídky využily, obdržely sady s micro:bity, a to včetně návodů na
práci s nimi. V některých školách, kde neměli učitele se specializací na IT, se do výuky zapojili učitelé
předmětů jako český jazyk nebo dějepis a výuku s micro:bity se podařilo úspěšně nastartovat.
Náročnost obsluhy micro:bitů je pouze o lidech a jejich ochotě učit se novým věcem. K jejich ovládnutí
není potřeba speciální vzdělání v oblasti IT. Z praxe vyplynulo, že učitelé se s micro:bity naučili poměrně
rychle pracovat. Rovněž odezva ze strany žáků byla pozitivní a programování micro:bitů je bavilo.
Zároveň byli žáci motivovaní tím, že na konci školního roku prošli technickým testem, po jehož
absolvování si mohli micro:bit ponechat.
Nejprve byly osloveny všechny ZŠ a SŠ ve městě Lanškrouně a poté všechny školy v rámci ORP
Lanškroun. Některé školy nabídku zapojení se do Společenství firem Lanškrounska prostřednictvím
micro:bitů nevyužily, jedná se o některé školy v rámci ORP Lanškroun, školy ve městě se zapojily
všechny. Trvale micro:bity využívají všechny střední a základní školy s výjimkou jedné ze škol uvedené
v tabulce 2. Mateřské školy se byly zapojeny do Společenství firem Lanškrounska až v roce 2022 a
v současné době micro:bity nemají s ohledem na nízký věk dětí.
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Obrázek 3: Předávání Micro:bitů členy společenství zástupcům škol

Zdroj: město Lanškroun

Výsledky implemetnace micro:bitů byly vidět už po půl roce od zavedení do škol, kdy bylo evidentní,
že žáky práce s nimi baví, učí je týmové spolupráci, rozvíjí v nich tvořivost. Se samotnými výsledky byly
spokojené i firmy, které jsou ve Společenství firem Lanškrounska zapojené. Projekt s cílem zavést
micro:bity do výuky na školách v regionu Lanškrounska se tak ukázal jako smysluplný.
V současnosti nadační fond MICRO:LA už žádné micro:bity nedaruje. Svůj účel a plánovanou distribuci
splnil. Pokud má některý subjekt o micro:bity zájem, může si je pořídit volně na trhu. Micro:bity
posloužily u vzniku Společenství firem Lanškrounska jako spojující prvek mezi jednotlivými aktéry.
O budoucnosti nadačního fondu se diskutuje ve správní radě Micro:ly. V současnosti se udržují webové
stránky a probíhá jejich aktualizace. Učitelé a žáci zde najdou odkazy na nákup micro:bitů a odkazy na
další související stránky. Mimo jiné na těchto webových stránkách lze najít i návod napsaný jedním z
učitelů, k práci s micro:bitem, který je určen pro žáky z nezapojených škol, kteří se sami chtějí naučit
pracovat s micro:bitem.
Micro:bity a současnost
V předešlých letech nebylo možné micro:bity získat jiným způsobem, než jako dar z nadace a
legislativně nebylo umožněné je koupit. V současnosti už jsou však na trhu volně dostupné. Do roku
2022 Nadace MICRO:LA distribuovala na Lanškrounsku 150 micro:bitů, do škol v celé České republice
pak dalších 450 micro:bitů.
Využití micro:bitů je prezentováno i pro veřejnost především na soutěži MICROTELA. Tato soutěž byla
uspořádána poprvé v roce 2018 a probíhá každý rok. Týmy žáků základních škol připravují své projekty,
v nichž se snaží o zajímavé a praktické uplatnění micro:bitů. V rámci soutěže musí zvládnout
naprogramovat micro:bit, připravit si prezentaci svého projektu a následně svůj projekt odprezentovat
před odbornou porotou a veřejností. Členové Společenství firem Lanškrounska pak tuto soutěž a její
doprovodný program podporují materiálně, finančně a organizačně.
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Obrázek 4: Soutěž Microtela 1

Zdroj: město Lanškroun

Soutěž MICROTELA je aktuálně hlavním marketingovým nástrojem celého Společenství firem
Lanškrounska. Na soutěži je nejzajímavější pozorovat, co všechno žáci pod vedením učitelů dokážou,
s jakými nápady a řešeními přicházejí díky podpoře Společenství firem Lanškrounska. Pro členské firmy
je akce rovněž místem pro přirozenou prezentaci. Rovněž Město Lanškroun jakožto jeden z iniciátorů
vzniku Společenství si této aktivity cení z důvodu, že Společenství díky ní potvrzuje svou funkčnost.
Z pohledu města jakožto zřizovatele pak školám nabízí zajímavou akci, které se školy rády a ve velkém
počtu účastní.

Obrázek 5: Soutěž Mikrotela 2

Zdroj: město Lanškroun
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2.2.4 Zapojené školy
Společenství firem Lanškrounska vzniklo za účelem podpory (poly)technického vzdělávání s cílem
motivovat studenty škol k zájmu o technické, přírodovědné a řemeslné obory. Důležitým prvkem v
plnění tohoto cíle hrají právě školy. V samotném městě Lanškroun je pět mateřských škol (pro děti ve
věku 3–6 let), čtyři základní školy (6–15 let), tři střední školy (15–18 let).
Se společenstvím spolupracuje 5 mateřských škol, 9 základních školy a 3 střední školy. Do spolupráce
se Společenství jsou zapojeny i některé školy v rámci území ORP Lanškroun. Příkladům vzájemné
spolupráce a podpoře ze strany Společenství se věnuje část 5.
Školy s aktivní spoluprací se Společenstvím firem Lanškrounska ukazuje Tabulka 2.
Tabulka 2: Soupis zapojených škol k 15. 8. 2022
NÁZEV ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, B. SMETANY
GYMNÁZIUM LANŠKROUN
MŠ NA VÝSLUNÍ
MŠ VANČUROVA
MŠ WOLKEROVA
MŠ ŽIŽKOVA
SOŠ A SOU LANŠKROUN
SZEŠ LANŠKROUN
ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA VÝPRACHTICE
ZŠ LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO
ZŠ LANŠKROUN, NÁM. A. JIRÁSKA
ZŠ VINCENCE JUNKA, DOLNÍ ČERMNÁ
ZŠ A MŠ DAMNÍKOV
ZŠ A MŠ DOLNÍ TŘEŠŇOVEC
ZŠ A MŠ TATENICE
ZŠ HORNÍ ČERMNÁ

Zdroj: město Lanškroun
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3. PROČ A JAK VZNIKLO SPOLEČENSTVÍ FIREM LANŠKROUNSKA
Z rozhovorů s aktéry vychází jako nejpodstatnější impuls předcházející vzniku Společenství firem
Lanškrounska poptávka firem po kvalifikované pracovní síle, se kterou se firmy obracely na vedení
města Lanškrouna. Klíčová pro její samotný vznik byla následná iniciativa starosty města Lanškroun
Radima Vetchého. Vyhodnotil komunikaci s firmami a jejich poptávku z pohledu možností města a další
diskusi nasměřoval k potenciální spolupráci, ve které město může hrát aktivní roli. Jednalo se o
spolupráci s cílem podporovat zájem mladých lidí o technicky a řemeslně zaměřené obory a o pracovní
uplatnění v regionu. Tím Společenství získalo základ své budoucí agendy.
Autorem myšlenky, že je nutné spojit kapacity, protože je ve městě velká koncentrace technických
firem, pochází od samotného starosty Lanškrouna Radima Vetchého.
Starosta si byl vědom toho, že lokální firmy řeší podobné problémy, především nedostatek
pracovníků na vysoce specializovaných i neméně důležitých dělnických pozicích.
Klíčová pro vznik Společenství byla iniciativa, proaktivita a zájem ze strany starosty města.
Starosta Radim Vetchý popsal roli města slovy: „Město je zakládající člen, iniciátor, nositel projektu.”
Lidé z vedení členských firem a ředitelky a ředitelé všech typů škol se měli možnost vyjádřit k
důvodům vzniku a jeho způsobu a očekáváním s tímto spojení. Starostovi města mnohé dávají za
pravdu. Jejich odezva byla mnohdy podobná. Většinové reakce respondentů – ať již na straně
členských firem či škol (jakožto budoucích příjemců podpory) – přináší následující autorský souhrn:
•

Město bylo iniciátorem založení Společenství firem Lanškrounska. Bylo to projevem
společenské odpovědnosti města. U vzniku konkrétně byl a nadále je starosta Radim Vetchý,
který je svou původní profesí učitel. Starosta byl v tomto případě vizionářem a z racionálního
pohledu nastínil tento model, kde hlavní myšlenkou je toto: Pokud chceme, a je to opravdu
potřeba, něco změnit v zaměstnanosti v technických firmách na Lanškrounsku, a zároveň
udržet mladé lidi na místě, kde se narodili, tak se musí začít od mateřských škol.

•

Autorem myšlenky, že je nutné spojit kapacity, protože je ve městě velká koncentrace
technických firem, pochází od samotného starosty Lanškrouna Radima Vetchého. Starosta
vnímal, že firmy řeší podobné problémy, jako je nedostatek vysoce specializovaných
zaměstnanců, ale i nedostatek dělnických pozic. Všechny tyto faktory vedly ke vzniku
Společenství firem Lanškrounska.

•

Na Lanškrounsku je spousta technicky zaměřených firem a málo odborníků s technickým
vzděláním. Ve vzniku Společenství firem Lanškrounska aktéři viděli potenciál, jak u dětí
podpořit technické myšlení, pozitivní vztah k práci a zajímaly se o práci v regionu.

•

Před vznikem společenství si školy sponzorské dary řešily individuálně. Vliv na získání
sponzorského daru měla osobní známost, či docházka dítěte do konkrétní školy. Firmy
dostávaly různé žádosti o poskytnutí sponzorského daru od mateřských, základních i středních
škol. Školy žádaly jednotlivé podniky o podporu aktivit, kroužků, jazykových vzdělávání a
vybavení školních prostor. Žádosti nebyly jednotné, každá škola chtěla něco jiného a pro firmy
to bylo administrativně náročné.
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„VŠEOBECNĚ UPADÁ ZÁJEM O TECHNICKÉ OBORY. DĚTI BY ZÁJEM O TYTO OBORY MĚLY, ALE NEMAJÍ
PODPORU RODINY. SE VZNIKEM SPOLEČENSTVÍ SE PROBOUZÍ ODMALA U DĚTÍ ZÁJEM O TECHNIKU
A JINÝ POHLED NA VÝROBU.“
DAGMAR HABRMANOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ A MŠ DAMNÍKOV
•

Společenství firem Lanškrounska stanoví řád. Město bude koordinátorem a mělo by to tak zůstat.
Cílem bude pozvednutí regionu, aby prosperoval jako celek. Lanškroun je město s průmyslovou
tradicí. Všechny firmy jsou původem stejnou tradicí a vyrůstají ze společného podhoubí. Každá
firma v Lanškrouně je takříkajíc pohrobkem zaniklé Tesly.

•

Firmy hodnotili přípravu ze strany škol pro potřeby a očekávání budoucích zaměstnavatelů jako
nedostatečnou. V regionu je velká poptávka po technických oborech. Vznik Společenství firem
Lanškrounska zajistil propojení školství a průmyslu na regionální úrovni. To vede k lepšímu
pochopení škol, na co je potřeba v současnosti žáky připravovat. Na druhou stranu to přispívá k
zájmu firem nadále celou aktivitu podporovat, je to pro ně zároveň perspektivní investice do
budoucnosti.

•

Když se firmy spojí, více dokážou a je o nich více slyšet mezi laickou veřejností. Firmy se při
setkáních mohou v různých oblastech navzájem inspirovat.

•

Školy jsou svou spoluprací ve Společenství firem Lanškrounska budoucí inspirací i pro další školy,
které zatím nejsou zapojené. Zároveň to vytváří na ostatní školy tlak a nutí je se více zapojit do
technického vzdělávání, aby byly konkurenceschopné na trhu škol.

•

Většina dotazovaných se vyjádřila, že očekávají přínos pro školy ve větší technické zdatnosti žáků
a studentů. Firmy získávají prostor, mladé lidi a zároveň potenciální zaměstnance seznámit s
pracovní náplni a s procesem výroby. Město je většinou dotázaných vnímáno jako jednotící prvek
a koordinátor spolupráce. Téměř všichni aktéři si myslí, že vše je vklad do budoucnosti regionu a
výsledky aktivity společenství bude možné kvantifikovat jen přibližně. Tabulka 3 zobrazuje, kolik
aktérů souhlasí s jednotlivými tvrzeními, která vzešla z provedené analýzy.

Následující obrázek 6 zobrazuje hlavní milníky vzniku Společenství firem Lanškrounska.
Obrázek 6: Hlavní milníky vzniku Společenství firem Lanškrounska

Zdroj: vlastní zpracování
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Přehled většinových odpovědí spojených se vznikem Společenství přináší i níže autorsky zpracovaná
tabulka 3.
Tabulka 3: Výsledky analýzy PROČ a JAK vzniklo Společenství firem Lanškrounska

Výsledky analýzy na základě řízených rozhovorů s členy Společenství
firem Lanškrounska

Počet aktérů souhlasí škol
(15/16), podniky (8/9), město
(1), nadační fond (1), CELKEM
(25/27)

Stěžejním pilířem Společenství firem Lanškrounska a iniciátorem projektu
je starosta města Lanškroun Radim Vetchý

24 z 27 (89 %)

Město Lanškroun nastavuje celému fungování SFL řád

24 z 27 (89 %)

Společenství je prospěšné pro všechny zúčastněné aktéry (firmy, školy a
město)

24 z 27 (89 %)

Vzniku předcházela poptávka ze strany firem po vysoce kvalifikovaných
pracovnících

24 z 27 (89 %)

Školství je potřeba podpořit na úseku technického vzdělávání
Firmy mají zájem ukázat své procesy a měnit názor veřejnosti, že technické
obory se řadí mezi “černé řemeslo”
Cílem je do budoucna udržet mladé lidi na Lanškrounsku

25 z 27 (92,6 %)
8 z 9 (89 %)
25 z 27 (92,6 %)

Na Lanškrounsku chybí hlavně vysoce kvalifikovaní odborníci technických
oborů

8 z 9 (89 %)

Školy potřebují a chtějí nadstandardní vybavení, které samy nedokážou
zafinancovat

14 z 16 (87,5 %)

Školy mají problémy s kvalifikovanými učiteli, kteří by se práci s micro:bity
věnovali

2 z 16 (12,5 %)

Současně zapojené školy působí jako inspirace pro další, doposud
nezapojené školy. Zapojení do SFL je konkurenční výhodou.

24 z 27 (89 %)

Soutěž Microtela je nejsilnějším marketingovým nástrojem SFL

23 z 27 (85 %)

Aktéři jsou si vědomi dlouhodobosti cílů a očekávají viditelné výsledky v
podobně kvalifikovaných odborníků až v dlouhodobém horizontu

22 z 27 (81,5 %)

Současně si jsou aktéři vědomi, že výsledky práce SFL má obtížně
kvantifikovatelné výsledky

20 z 27 (74 %)

Firmy jsou ochotné poskytovat peníze a scházet se se všemi aktéry SFL

8 z 9 (89 %)
Zdroj: vlastní zpracování
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4. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ A UDRŽITELNÉ SPOLUPRÁCE
Společný zájem, město jako lídr a angažovanost firem
Tato kapitola se zaměřuje na klíčové předpoklady, které jsou pro samotné fungování Společenství firem
Lanškrounska zásadní a které zásadním způsobem přispívají k udržitelnosti samotného projektu.
Zásadními předpoklady pro fungování Společenství firem Lanškrounska jsou:
•

ochota firem a města poskytovat peníze, včetně mechanismu jejich výběru a přerozdělování

•

řízení, koordinace a záštita aktivit a komunikace z pozice starosty města

•

osobní angažovanost vedení firem

•

podpora a důvěra ze strany zastupitelstva města

Z analýzy vyplývá, že většina respondentů se shoduje na tom, že vše je založeno na společném zájmu,
dobrovolnosti a ochotě podniků a města vyčlenit finanční prostředky pro účely Společenství. Dále
většina aktérů usuzuje, že nejlépe se osvědčuje systém, kde řídícím, koordinačním a sjednocujícím
prvkem je město zastoupené přímo starostou. Dalším předpokladem, na kterém byla mezi
respondenty velká shoda je ten, že ve vedení podniků jsou a budou i nadále vizionáři, kteří poskytnuté
finanční prostředky vidí jako vklad do budoucna. Přestože přímý přínos vynaložených prostředků je
mnohdy obtížně kvantifikovatelný a časově dlouhodobý.
Tabulka 4: Výsledky analýzy předpokladů a udržitelnosti pro fungování Společenství firem Lanškrounska

Výsledky analýzy na základě řízených rozhovorů s členy Společenství
firem Lanškrounska

Počet aktérů souhlasí škol (15/16),
podniky (8/9), město (1), nadační
fond (1), CELKEM (25/27)

Zásadní pro fungování SFL je ochota firem a města poskytovat peníze

24 z 27 (89 %)

Fungování SFL je založeno na dobrovolnosti zúčastněných aktérů

22 z 27 (81,5 %)

Firmy budou peníze poskytovat, pokud uvidí stálou potřebu škol
věnovat se technickému a jazykovému vzdělávání

7 z 9 firem (77,8 %)

Je žádoucí, aby se konala soutěž Microtela, na které se rovněž firmy
prezentují

7 z 9 firem (77,8 %)

Firmy chtějí získávat rozsáhlejší zpětnou vazbu od škol o využití
zakoupených výukových pomůcek a o fungování další podpory

4 z 9 firem (44,4 %)

Pro fungování SFL musí existovat stabilní a nezávislí řídící prvek, což
je v případě SFL Město Lanškroun

22 z 27 (81,5 %)

Dochází k navazování vzájemné komunikaci a ke spolupráci mezi
konkurenčními podniky

7 z 9 firem (77,8 %)
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Pro firmy jsou poskytnuté peníze jako investice do budoucna

8 z 9 firem (88,9 %)

Firmy jsou si vědomy, že tato konkrétní investice do podpory se v
budoucnu nebude dát přesně změřit

7 z 9 firem (77,8 %)
Zdroj: vlastní zpracování

Proč to funguje? Na to stejně jako v předchozích případech dotazovaní vedoucí pracovníci odpovídali
podobně, nebo zcela shodně. Na čem stojí spolupráce, proč funguje a co musí být dodržováno a
respektováno je shrnuto v následujících odpovědích:
•

Zásadní pro fungování Společenství firem Lanškrounska je ochota firem a města poskytovat
peníze – opakovaně a dlouhodobě. Firmy jsou ochotné peníze dávat z důvodu poptávky po
technicky kvalifikovaných pracovnících. Pro udržitelné fungování SFL je nutné, aby město
nadále zastávalo roli iniciátora a nositele projektu a současně budou firmy přispívat stejnou
částkou, podle dohody. Důležitou součástí projektu jsou i soutěže žáků, které vytváří vhodné
podmínky pro prezentací jak firem, tak i škol.

•

Spolupráce v rámci Společenství firem Lanškrounska stojí na dobrovolnosti jednotlivých aktérů
a jejich ochotě se aktivně zapojit v procesu fungování projektu s cílem zvýšení standardů ve
školství a v území (DEKLARACE).

•

Z pohledu firem je důležitá již zmiňovaná soutěž Microtela, na které mají možnost vidět
rostoucí zájem žáků, jejichž úroveň postupně narůstá ať už kvantitativně, tak i kvalitativně.
Současně je poptávka firem po zpětné vazbě ohledně využívání poskytnuté pomoci ze strany
škol, která se jim v současnosti moc nedostává.

„MYSLÍM SI, ŽE KLÍČOVÁ JE UDRŽITELNOST PROJEKTU SPOLEČENSTVÍ FIREM LANŠKROUNSKA.
URČITĚ TO ZÁVISÍ NA JEDNÉ OSOBĚ, KTERÁ TO ŘÍDÍ. NEMĚL BY TO BÝT ČLOVĚK Z NĚJAKÉ FIRMY, ALE
VŽDY ZÁSTUPCE MĚSTA, NEBO JINÁ NEZÁVISLÁ OSOBA. UDRŽITELNOST JE I V TOM, ŽE BUDE STÁLE
TRVAT PRINCIP, ŽE KAŽDÁ FIRMA UDĚLÁ, CO MŮŽE A V PROJEKTU SI NEKONKURUJEME.“
LEONA MATĚJÍČKOVÁ, FOREZ S.R.O., PERSONÁLNÍ MANAŽERKA
„PROZATÍM SPOLEČENSTVÍ PŘINÁŠÍ USPOKOJENÍ, ŽE PRACUJE NA PROSPĚŠNÉ VĚCI. ŠKOLÁM
NEMŮŽEME PŘIKAZOVAT, ALE NUTÍME JE PŘEMÝŠLET, CO JE POTŘEBA. JAKO PŘÍNOS V SOUČASNÉ
DOBĚ VIDÍM VZNIK PŘÍRUČKY, KTERÁ SLOUŽÍ VYCHÁZEJÍCÍM ŽÁKŮM ZE ZŠ. NA ZÁKLADĚ
SKUTEČNÝCH PŘÍBĚHŮ LIDÍ Z LANŠKROUNSKA MOHOU BÝT MOTIVOVÁNI K NÁSLEDOVÁNÍ.
SLIBUJEME SI, ŽE PŘÍRUČKA OSLOVÍ DĚTI I JEJICH RODIČE. UVĚDOMÍ SI, ŽE SE TU V NAŠICH FIRMÁCH
DÁ ZAŽÍT PĚKNÝ ŽIVOT. ZATÍM SE JINÝ PŘÍNOS NEDÁ HODNOTIT., JE TO PŘÍLIŠ KRÁTKÁ DOBA. DNES
MŮŽEME NAPŘÍKLAD SLEDOVAT A HODNOTIT SOUTĚŽNÍ ČINNOST DĚTÍ, KTERÁ SE TU VELMI
ROZVINULA.“
LIBOR PEICHL, SCHOTT CR, S.R.O., ŘEDITEL
•

Pozitivní externalitou vznikající z fungování Společenství je spojení jinak vzájemně
konkurujících si firem, které se v rámci projektu spojili za účelem plnění společného cíle. Tento
faktor se stal součástí procesů ve Společenství a celý projekt pomáhá upevňovat vazby mezi
jednotlivými aktéry.
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•

Pro fungování celého Společenství firem Lanškrounska je nutnou součástí dlouhodobý zájem
učitelů v jednotlivých školách. Každá zapojená škola musí mít personální kapacity, které si
doplní technické vzdělání a jsou schopni se věnovat žákům.

•

Vše stojí rovněž na ochotě, neměla by tu být mezi firmami rivalita, měly by stále fungovat
džentlmenské dohody, aby nedošlo k vykrádání. Mělo by ve společenství i nadále platit, že vše
všichni dělají společně a s otevřeným jednáním.

Organizační zajištění a stabilní příjmy rozpočtu
Jak již bylo zmíněno, spolupráce v rámci Společenství je organizována a koordinována městem
Lanškroun. Procesní mechanismus pro výkon agendy nemá Společenství nijak složité, přesto se řídí
jistými pravidly a postupy. Tyto pomáhají udržet soukolí organizace v chodu.
Jednou ročně Společenství firem Lanškrounska vyzve všechny zúčastněné školy, aby bez ohledu na výši
financí napsaly své požadavky a potřeby na vybavení škol, či návrhy školních aktivit a projektů, které si
nedokážou zaopatřit ze svého rozpočtu. Školy své požadavky posílají ve stanoveném termínu na adresu
města Lanškroun. Vedení firem a města se nad těmito všemi požadavky škol průběžně schází a
společným konsensem vybírá, jaké školní projekty a aktivity pro daný školní rok podpoří. Zástupci škol
u tohoto rozhodovacího procesu nejsou přítomni.
Rozhodující kritérium pro schválení finanční podpory je zaměření požadavku, jeho potenciál pro
zkvalitnění a zpestření výuky. Preferován je obvykle přínos pro polytechnické a jazykového vzdělávání.
Veškeré požadavky škol se na městském úřadu sumarizují a porovnají se s možnostmi rozpočtu na
konkrétní rok. Výběr probíhá metodou diskuse u kulatého stolu, konečná volba se stvrzuje společnou
shodou. Metoda hlasování se nevyužívá.
Velmi důležitou je otázka rozpočtu. Rozpočet Společenství se sestavuje a schvaluje jedenkrát ročně.
Firmy na společný účet posílají každoročně stejnou částku ve výši 60 000 Kč nebo 80 000 Kč podle toho,
jakou částku všichni odsouhlasí, přičemž tak činí s ohledem na aktuální potřeby a zájmy. Město
Lanškroun dává na stejný účet ročně 300 000 Kč. Tato položka má pevně stanovený řádek v rozpočtu
města Lanškroun. Díky podpoře a důvěře ze strany informovaného zastupitelstva je možné s touto
částkou každoročně počítat, přičemž vedení města může s touto částkou nakládat dle svého uvážení,
samozřejmě v souladu s potřebami a zájmy Společenství.
Společenství se jinak k běžné agendě pravidelně schází jednou za měsíc. Schůzky se konají na městském
úřadě, v členských firmách, nebo ve spolupracujících školách. Každý hostitel představí návštěvníkům
své pracovní prostředí, ať už firemní, či školské. Setkání tak umožňují bližší poznávání škol a firem
navzájem. Vznikají tak pracovní i osobní vazby mezi jednotlivými vedoucími pracovníky. Udržování a
rozvoj dobrých vztahů potvrzuje například Věra Šverclová, ředitelka gymnázia v Lanškrouně, která
v rozhovoru uvedla, že mnoho vedoucích pracovníků nynějších firem bylo jejími žáky. V rámci četných
setkání jsou poté tyto dlouholeté vazby mezi lidmi dále rozvíjeny, pouze jejich role se mění.
Při těchto setkáních si členové společenství stanovují úkoly, které později kontrolují, zda byly splněny.
Zástupci firem chtějí být při příležitosti setkání informováni řediteli škol, jak využívají věcné dary a
celkově jaký je dopad na průběh vyučování, jaký je zájem žáků, zda výsledky naplňují očekávání apod.
Z uskutečněných rozhovorů také vyplývá, že mateřské školy se prozatím nijak významně do aktivit
nezapojily, Společenství se dosud převážně zaměřovalo spíše na základní školy. V průběhu roku 2022
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však školky obdrží polytechnické kufry, které si dle vlastních požadavků sestavily. Nyní probíhá nákup
a od září budou mít žáci stavebnice k dispozici ve školkách.
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5. PŘÍNOSY SPOLEČENSTVÍ A VIZE DO BUDOUCNA
5.1 Přínosy plynoucí ze spolupráce v rámci společenství
Prostřednictvím fungování Společenství firem Lanškrounska se alokují finanční prostředky na podporu
polytechnického vzdělávání, a to podle potřeb a žádostí samotných škol. Alokované prostředky jsou
využity na nákup položek jako jsou micro:bity, 3D tiskárny, 3D tiskové struny, tabule, notebooky,
tablety, mechanické stavebnice, dokovací stanice apod. V následující Tabulce 5 je znázorněno kolik
prostředků jednotlivé školy získaly v každém roce mezi 2017 a 2021.
Přínosy z fungování Společenství budeme moci hodnotit až s větším časovým odstupem, nyní je
ještě krátká doba na hodnocení.
Detailnější informace o konkrétním využití peněz u jednotlivých škol jsou k dohledání v příloze této
analýzy.
Tabulka 5: Čerpání finančních prostředků jednotlivých škol mezi roky 2017 - 2021

Období
ŠKOLA
2017

2018

2019

2020

2021

CELKEM

ZŠ A. JIRÁSKA

53 387

41 291

62 180

0

83 537

240 395

ZŠ B. SMETANY

42 287

22 536

118 026

0

0

182 849

ZŠ
DOBROVSKÉHO

81 137

25 311

62 291

84 700

129 658

383 097

GYMNÁZIUM

42 287

28 465

14 909

13 250

65 981

164 892

ZŠ A MŠ DOLNÍ
TŘEŠŇOVEC

5 550

3 885

10 852

0

40 078

60 365

SOŠ A SOU

11 100

21 439

29 006

0

159 889

221 434

ZŠ SPECIÁLNÍ

0

5 550

0

0

0

5 550

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

0

5 550

0

0

0

5 550

DDM DAMIÁN

0

55 827

10 714

0

0

66 541

ZŠ DAMNÍKOV

0

29 611

0

2 669

46 671

78 951

ZŠ DOLNÍ
ČERMNÁ

0

32 386

39 946

0

226 555

298 887
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ZŠ VÝPRACHTICE

0

30 721

17 313

0

101 588

149 622

ZŠ TATENICE

0

0

5 550

0

0

5 550

MŠ WOLKEROVA

0

0

0

0

0

0

MŠ ŽIŽKOVA

0

0

0

0

0

0

MŠ VANČUROVA

0

0

0

0

0

0

MŠ VÝSLUNÍ

0

0

0

0

0

0

235 748

302 572

370 787

100 619

853 957

1 863 683

Zdroj: město Lanškroun

Ze získaných informací dále vyplývá, že většina dotázaných usuzuje, že vznikem Společenství firem
Lanškrounska dochází ke zvýšení úrovně vzdělanosti a k pozitivnímu zviditelnění regionu. Efekt
Společenství se promítá i do lepší transparentnosti firem vůči veřejnosti. Více firem se otevřelo
veřejnosti, aby i lidé zvenčí měli lepší představu o tom, jak to vypadá za zdmi podniků. Z rozhovorů s
respondenty také plyne, že u mládeže vzrostl zájem o techniku. Důkazem pro to je i vzrůstající zájem
žáků ZŠ o soutěž Micro:tela. Více k tomu viz. Tabulka 6. Z pohledu učitelek a učitelů mateřských školek
a základních škol je soutěž Microtela odrazovým můstkem pro žáky, kteří se do ní zapojí. Dle slov
učitelek mateřských škol je Microtela inspirativní i pro děti právě z mateřských škol.
Tabulka 6: Výsledky analýzy, přínosy existence Společenství firem Lanškrounska

Výsledky analýzy na základě řízených rozhovorů s členy Počet aktérů souhlasí škol (15/16),
Společenství firem Lanškrounska
podniky (8/9), město (1), nadační fond
(1), CELKEM (25/27)
Firmy od spolupráce očekávají přínos vysoce kvalifikovaných
odborníků, kteří zůstanou na území Lanškrounska

7 z 9 firem (77,8 %)

Současně firmy očekávají i zvýšení počtu dělnických profesí, které v
území Lanškrounska zůstanou

7 z 9 firem (77,8 %)

Vznikem Společenství firem Lanškrounska dochází ke zvýšení úrovně
vzdělanosti a zviditelnění regionu

23 z 27 (85,2 %)

Firmy zapojené do SFL se více otevírají veřejnosti, která je díky tomu
více informována o dělnických profesích

20 z 27 (74 %)

Využíváním micro:bitů, technických stavebnic a dalších učebních
pomůcek dochází k růstu zájmu o technické obory

15 ze 16 škol (93,75 %

S využitím micro:bitů ve výuce vzrostl i zájem dětí o účast v soutěžích

6 ze 16 škol (37,5 %)
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Rodiče dětí a studentů o společenství a jeho donátorství mnoho neví
a důsledky berou jako standard vybavení škol

13 ze 16 škol (81,25 %)

Zdroj: vlastní zpracování

Samotná existence Sdružení firem Lanškrounska přináší podle řízených rozhovorů s členy
Společenství následující přínosy:
Na základě vyjádření města a firem vnímají oslovení aktéři Lanškrounsko obecně jako silný mikroregion
průmyslu, kde bude stabilně široká nabídka pracovních míst jak pro dělnické profese, tak pro vysoce
kvalifikované. Výsledky existence a dílčí Společenství firem Lanškrounska budou vidět v dlouhodobém
horizontu, avšak již nyní dle nich se dostavují první pozitivní výsledky.
„SPOLEČENSTVÍ NENÍ URČITĚ O OKAMŽITÉM EFEKTU, JE TO BĚH NA DLOUHO TRAŤ S NEJISTÝM
VÝSLEDKEM. VYROSTLI JSME TU DÍKY LIDEM A TEĎ TO ZASE CHCEME CELÉMU REGIONU FORMOU
PODPORY VRÁTIT. VÝROBNÍ FIRMY OBECNĚ STOJÍ NA LIDECH A NA STROJÍCH. STROJE SI VŠICHNI
MŮŽEME KOUPIT STEJNÉ, ALE VŠECHNO SE ODVÍJÍ OD UMU LIDÍ. ABY FIRMY MOHLY V BUDOUCNU
POKRAČOVAT, MUSÍ MÍT DOSTATEK ZRUČNÝCH LIDÍ. I DÍKY SPOLEČENSTVÍ VYTVÁŘÍME PODHOUBÍ
PRO BUDOUCNOST, ABY POTENCIÁLNÍ ZAMĚSTNANCI ZŮSTALI I PO STUDIU V REGIONU. ZNOVU
OPAKUJI, ŽE VELMI ŠPATNĚ SE KVANTIFIKUJE OKAMŽITÝ PŘÍNOS. PRO MĚ JE CENNÉ I TO, ŽE
VŠECHNY ZAPOJENÉ FIRMY JDEME SPOLEČNOU CESTOU A NETŘÍŠTÍME SVOJE INDIVIDUÁLNÍ
PODPŮRNÉ AKTIVITY, JAK TO BYLO V MINULOSTI. ŽE AKCE, KTERÉ POŘÁDÁ SPOLEČENSTVÍ FIREM
LANŠKROUNSKA, JSOU POZNÁNÍM I PRO NÁS JAKO ZÁSTUPCE Z FIREM. MÁME MOŽNOST ZVEDAT
POVĚDOMÍ O NAŠÍ FIRMĚ A TAKÉ OSLOVIT ÚČASTNÍKY SOUTĚŽÍ KVŮLI ŠKOLNÍM PRAXÍM A
MOŽNÉMU BUDOUCÍMU ZAMĚSTNÁNÍ.“ KOMENTUJE PŘÍNOSY SPOLEČENSTVÍ
FILIP AMBROŽ, FORTEL S. R. O., ŘEDITEL
•

Vznik společenství splnil a předčil očekávání. Pro region společenství znamená zvednutí
úrovně. Na schůzkách je vidět, že školy podporu oceňují. Lidé z firem vidí smysluplnost, proto
tomu pomáhají. Většina zástupců firem se domnívá, že to konkrétně přináší zviditelnění
v regionu. Vše je ovšem cíl dlouhodobý. Nejsou tu lehce měřitelné výsledky. Nyní je na
Lanškrounsku nulová nezaměstnanost, což je rovněž silný argument pro pokračování projektu,
aby to tak zůstalo.

•

Nyní ještě nelze říct, co existence společenství přináší, je to dlouhodobé a ukáže se to časem.
Zásluhou společenství se firmy víc otevřely lidem. Málokdo dosud věděl, co se děje za zdmi
moderních podniků. Lidé nevěděli, že zdánlivě dělnická pozice může být čistá práce a že
zaměstnanci pracují na počítačích. Prostřednictvím společenství se firmy více dostanou do
kontaktu se školami a s mládeží. Už teď zástupci firem kvitují to, že okolí o nich ví víc než dřív.

„CO TO PŘINESLO A PŘINESE, TO NIKDO NEČEKÁ, ŽE SE TO PROJEVÍ ZA TAK KRÁTKOU DOBU. OVŠEM
DROBNÉ EFEKTY TU JIŽ JSOU. POSLEDNÍ BĚH SOUTĚŽE MICROTELA BYL HEZKY ZPROPAGOVÁN A MĚL
VELKOU ODEZVU PŘEDEVŠÍM U RODIČŮ. NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE PŘÍPRAVĚ VĚNUJÍ A
PODNĚCUJÍ ŽÁKY. A TAM, KDE TO TAKTO ZATÍM NEFUNGUJE, TAK JE TO NA RODIČÍCH A
PRARODIČÍCH. NO A TO JE TAKÉ HEZKÉ A MÁ TO SÍLU, KDYŽ DĚDA S VNUKEM SE PŘIPRAVÍ NA
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SOUTĚŽ A SPOLEČNĚ USILUJÍ O CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK. I TUDY VEDE CESTA K TECHNICKÉMU
VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI V TECHNICKÝCH OBORECH.“
NORBERT GILDAIN, ORPA PAPÍR A. S., MANAŽER KVALITY
Většina dotázaných se shoduje na tom, že zatím nedokážou říct, co přinese vznik společenství, to se
projeví v dlouhodobé horizontu. V současnosti lze konstatovat, že větší počet žáků se už od nízkého
věku vzdělává technicky a časem to může přinést nové technicky zdatné zaměstnance. Jako pozitivní
aktéři hodnotí, že se pravidelně scházejí zástupci města, firem a škol, z toho plyne určitá soudržnost,
kdy v některých věcech všichni táhnou za jeden provaz. Pro firmy je obecně přínosné, že se mohou
zviditelnit například při soutěži Microtela. Celý projekt navíc může být příkladem dobré praxe pro
ostatní města.
Už teď jsou vidět výsledky například v tom, že je větší zájem ze strany žáků o účast v soutěži Microtela.
Tímto způsobem se učí systematicky pracovat na svém projektu a poté jej kvalitně odprezentovat.
V některých školách se tomu věnují nad rámec. Například před soutěží si ve škole uspořádají pro rodiče
žáků generální zkoušku, na které si mohou žáci vyzkoušet práci před veřejností. Vede to k jejich
zlepšování se a také to má dopad na velkou informovanost rodičů a šíření povědomí o celé soutěži.
Přesto se některé školy účasti v soutěži nevěnují, nicméně postupný vývoj spolupráce v rámci
Společenství by je k tomu mohl v dlouhodobém horizontu přimět.
„NAŠE ŠKOLA PODPORU ZE SFL ZAS AŽ TAK NEPOTŘEBUJE. ZÍSKALI JSME V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH
LET PENÍZE Z IROP VE VÝŠI 60 MILIONŮ KČ. Z TOHO 12 MILIONŮ ŠLO NA POMŮCKY I TECHNICKÉHO
CHARAKTERU. OBECNĚ POŽADAVKY A PŘÁNÍ ŠKOL PŘEVYŠUJÍ FINANČNÍ MOŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ
FIREM LANŠKROUNSKA. V SOUČASNÉ DOBĚ NÁM BYLO NABÍDNUTA ÚČAST A ZAPLACENÍ TESTOVÁNÍ
ŽÁKŮ PRO VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY. TUTO NABÍDKU SFL VELICE VÍTÁME A RÁDI JI VYUŽIJEME.“
DODÁVÁ K PŘÍNOSŮM SPOLEČENSTVÍ
MILAN VALŮŠEK, ZŠ LANŠKROUN, ŘEDITEL
Většina škol se vyjadřuje ve smyslu, že je pro ně nesmírně důležité být ve vztahu se Společenstvím
firem Lanškrounska. Výsledky rozhovorů se zástupci vedení škol jsou následující.
•

Spolupráce přináší školám materiální pomoc, je to zdroj pro rozvoj školy a žáků. Školy mají větší
možnost se do firem se žáky podívat. Mají možnost vidět, jak to tam funguje. Jako bonus berou
i to, že poznávají lidi z vedení firmy. Žáci chodící na exkurze do firem mohou tuto pozitivní
zkušenost brát v budoucnu v potaz a mohou ve firmě později začít pracovat. Zástupci škol se
domnívají, že dopady všech těchto aktivit budou až za 7-8 let.

•

Přínos vidí i v setkávání firem s městem. Školy povětšinou odpovídají, že co se týče finanční
podpory, tak z větší části dostanou to, co chtějí, o co si požádaly.

•

Vznik společenství bude mít dlouholetý dopad, nyní je to ještě krátká doba na hodnocení. Do
budoucna lze očekávat, že bude větší zájem o technické obory. Zvýšila se rovněž možnost
podívat se do firem na nové technologie a s nimi při praxi pracovat. Například stroj za 20
milionů nikdy do školy nepořídí.

•

Některé školy dříve s firmami také spolupracovaly. Dodaly jim například stavebnice a odpadový
materiál z dílen, který využívaly při pracovním vyučování ve školních dílnách.
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•

Někteří ředitelé ZŠ se vyjadřovali pochvalně k soutěži Microtela. Většina škol se aktivně
zapojuje. Přináší to i lepší spolupráci s rodiči. Žáci si odnesou domů robota, trénují, chystají se,
informace naleznou i na webu. Zapojují se celé generace v rodinách. Vystavované exponáty
poté prezentují na chodbách školy. To vzbuzuje zájem dalších a dalších dětí, které se napřesrok
přihlásí nově. Ředitelé potvrzují, že společenství firem pro školy mnoho znamená.

•

Jako nedostatek hodnotí většina dotazovaných fakt, že o aktivitách Společenství ví velmi málo
rodičů žáků a širší veřejnost. Učitelé se ve většině případů domnívají, že rodiče vybavení škol
berou jako standard.

•

Zakladatel fondu MICRO:LA Tomáš Zedníček také doplnil přínosy, které vznikají společně s
cílem posunout vybrané nadprůměrné studenty 2. stupně ZŠ případně SŠ nad rámec
standardních
osnov
formou
zapojení
se
do
projektu
vytvoření
hračky/výukového/rehabilitačního nástroje pro postižené děti ve Speciální škole v Lanškrouně.

5.2 Dlouhodobé vize a cíle spolupráce
Pro udržitelnost každé dobře nastavené spolupráce je důležitá také vize a společné cíle do budoucna.
Z šetření mezi respondenty v obecné míře vyplynulo, že stávající agenda společenství je nastavena
s ohledem na aktuální potřeby dobře. Starosta města Lanškroun Radim Vetchý byl konkrétnější a
dlouhodobější vize a cíle Společenství firem Lanškrounska vidí takto:
•

Zachovat udržitelný a aktivní současný model, přestože to není snadné. Podniky a město dávají
peníze cizím subjektům a už tento fakt není běžný. Není obvyklé, aby firmy posílaly peníze
školám, které založil někdo jiný.

•

Co se týče spolupráce se středními školami, tak udržet partnerský vztah s Pardubickým krajem
jako zřizovatelem.

•

Pokračovat ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

•

Udržet soutěž Microtela.

•

Pozvat na Microtelu již spolupracující školu z polského města Dzierzoniów a tím zařadit
Microtelu mezi mezinárodní soutěže.

•

Inspirovat Festival vědu a techniku, aby rozšířil soutěžní kategorie o první stupeň základních
škol.

•

Pomáhat asociaci AMAVET, která pořádá Festival vědy a techniky, aby jej prosadili i do dalších
krajů. Dosud se koná jen v Pardubickém a Libereckém kraji. Jinde se to nedaří prosadit, i když
je to přínosné a mělo by to být všude na podporu technického vzdělání.

•

Inspirovat další města a obce k následování příkladu Společenství firem Lanškrounska.
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6. ZÁVĚR
Cílem této regionální analýzy bylo přinést informace o tom, jak spolupráce Společenství firem
Lanškrounska vznikla, čemu se věnuje, jak spolupráce v praxi probíhá a jaký přínos má pro zapojené
aktéry. Stěžejním cílem pak bylo pochopit a popsat klíčové předpoklady, na kterých spolupráce stojí a
které mohou posloužit jako příklad dobré praxe a inspirace pro další regiony.
Cílem aktivit Společenství firem Lanškrounska je formou úměrných prvků polytechnické osvěty,
výchovy a výuky zprostředkovat a umožnit dětem, žákům a studentům od mateřských škol až po
střední školy aktivní poznávání světa práce a podpořit je v jejich zájmu o technické, řemeslné a
přírodovědné obory. V dlouhodobém horizontu je cílem Společenství rozvoj vztahů mezi školami a
jejich absolventy, kteří budou mít díky vybudovaným vazbám a vztahům mít větší zájem pracovat ve
firmách s technickým zaměřením. Důležitým motivem těchto aktivit je rovněž snaha udržet šikovné
mladé lidi v regionu Lanškrounska, případně přispět k jejich návratu např. po studiu vysoké školy, nebo
pobytu v zahraničí.
Na základě zjištěných informací lze konstatovat, že samotnému vzniku společenství předcházela
poptávka ze strany firem po kvalifikovaných pracovnících. Tento počáteční impuls byl starostou města
Radimem Vetchým převeden do iniciativy, které po několika diskusích dala vzniknout společenství.
Iniciativa ze strany starosty města, který v projektu působí od samotného začátku jako stěžejní a
stmelující prvek, byla klíčovým momentem vzniku a je předpokladem pro jeho trvající úspěšné
fungování.
Starosta zároveň koordinuje, organizuje a zaštiťuje fungování společenství. Důležitým prvkem
udržitelnosti je rovněž prvek delegace a zástupnosti. V praxi to znamená možnost zastoupení starosty
v případě potřeby. Tímto je pověřena referentka Kanceláře starosty a tajemníka, toho času Michaela
Hrdinová, jež má na starosti i mnohé koordinační a organizační záležitosti.
Dalším klíčovým předpokladem spolupráce je ochota firem a města poskytovat pravidelně ze svých
rozpočtů peníze a scházet se se všemi aktéry společenství za účelem jejich rozdělování. Firmy přispívají
každoročně stejnou částku, a to ve výši cca 60 000 Kč až 80 000 Kč. Město přispívá 300 000 Kč. Tyto
finance jsou využity a rozděleny školám na podporu vybraných školních aktivit, projektů a potřeb, které
mají za cíl zpestření a zkvalitnění výuky. V rámci běžného fungování a ve snaze být v kontaktu a tzv. v
obraze, dochází každý měsíc k informačním a koordinačním schůzkám všech aktérů, které probíhají
postupně v zapojených školách a firmách, kdy má hostitel možnost představit návštěvníkům své
pracoviště a aktuální aktivity. Školy těchto setkání pak využívají k názornému informování o využití
finančních prostředků. Na schůzkách se rovněž zadávají úkoly a kontroluje se jejich plnění.
Vlivem spolupráce společenství dochází k prohlubování vztahů u firem, které jsou si na trhu jinak
vzájemnou konkurencí, ale v rámci spolupráce ve Společenství řeší společný zájem a společně přispívají
k rozvoji regionálního školství jakožto jednomu z klíčových předpokladů regionálního rozvoje vůbec.
Zároveň může tento příklad spolupráce dobře posloužit jako příklad dobré praxe, který probíhá na
území Pardubického kraje a může být inspirací pro ostatní kraje.
Pokud jde o slabší místa ve spolupráci, lze je identifikovat v předávání si zpětné vazby ohledně využívání
poskytnuté pomoci školám, té se v současnosti podle vyjádření některých zapojených firem nedostává
v očekávané podobě.
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Podle některých škol dochází rovněž k nedostatečné informovanosti o aktivitách Společenství firem
Lanškrounska mezi rodiči žáků a širší veřejností. Většina rodičů o těchto aktivitách neví a vybavení škol
berou jako standard. Tato situace by se však postupně měla vyřešit, a to i s pomocí pořádání soutěží
jako Microtela. Ostatně soutěž Microtela patří mezi hlavní osvětový nástroj Společenství firem
Lanškrounska, na které dochází k setkání veřejnosti a všech aktérů Společenství.
Vlivem spolupráce společenství dochází k prohlubování vzájemných vztahů nejen mezi firmami,
městem a školami, ale také mezi firmami, které jsou si na trhu jinak vzájemnou konkurencí, ale v rámci
spolupráce ve Společenství řeší společný zájem a společně přispívají k rozvoji regionálního školství
jakožto jednomu z klíčových předpokladů regionálního rozvoje vůbec. Zároveň může tento příklad
spolupráce dobře posloužit jako příklad dobré praxe, který probíhá na území Pardubického kraje a
může být inspirací pro ostatní kraje.
Nutné předpoklady pro fungování Společenství lze tedy sepsat následovně:
•

Iniciátorem spolupráce musí být municipalita (její vedení), která působí jako stmelující prvek a
organizátor.

•

Ochota firem poskytovat peněžité dary určené na rozvoj výuky (školní vybavení, aktivity,
projekty).

•

Ochota škol zapojit se plnohodnotně do systému.

•

Osobní angažovanost každého člena a pořádání společných aktivit (soutěží), ze kterých
profitují všichni zúčastnění.

Princip spolupráce je znázorněn na obrázku 7.
Obrázek 7: Princip spolupráce Společenství firem Lanškrounska

Zdroj: Vlastní zpracování

Očekávaným výsledkem sledovaného typu spolupráce, který bude možno doložit v horizontu příštích
let, jsou pracovně motivovaní, nadstandardně technicky vzdělání absolventi se vztahem k regionu,
kteří díky nabytým zkušenostem, zážitkům, vztahům a získanému vzdělání budou mít tendenci se v
dlouhodobém horizontu vracet zpátky do regionu Lanškrounska. A po návratu do regionu se v ideálním
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případě zapojí do aktivit místních firem, se kterými se díky fungování tohoto typu spolupráce seznámili
už v dětství.
Zadavatel a autoři této regionálně zaměřené analýzy budou rádi, pokud tento model spolupráce
zaujme čtenáře z široké veřejnosti, zejména pak zástupce měst, obcí, firem, podnikatelů a škol z
různých částí Pardubického kraje. Pokud se tak stane, pro další informace se mohou obrátit na
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú (P-PINK). P-PINK má působnost na celém území Pardubického
kraje a zájemcům může podat pomocnou ruku a konzultovat jejich potřeby, případně pomoci s
nastartováním podobného typu spolupráce v jiném regionu Pardubického kraje.
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Ing. Tomáš Zedníček Ph.D., nadační fond micro:la
Ladislav Verner, SOMA spol. s r.o.
Mgr. Radim Vetchý, starosta města Lanškroun
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Romana Kolderová, ředitelka MŠ Lanškroun
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8. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1
Deklarace podpory lanškrounského školství
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PŘÍLOHA 2
Poskytnuté dary jednotlivým školám (zdrojem informací je město Lanškroun)

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
3D tiskárna
kroužek vedený Ivo Obrem
tabule Madrid
micro:bit sada
tiskové struny do 3D tiskárny
stavebnice Mechanics 2.0
robot OZOBOT EVO
digitální multimetr
tiskové struny do 3D tiskárny +
lepidlo
grafický tablet
notebook Asus B1500
CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
3D tiskárna
tabule Madrid
micro:bit sada
tiskové struny do 3D tiskárny
Sada PASCO SENSORIUM
stavebnice Mechanics 2.0
CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
kroužek vedený Pavlem Reslerem
3D tiskárna
tabule Madrid
micro:bit sada
tiskové struny do 3D tiskárny
stavebnice Mechanics 2.0

ZŠ A. JIRÁSKA
CENA ZA POČET
KS
KS
CELKEM
555 Kč
30
16 650 Kč
25 637 Kč 1
25 637 Kč
11 100 Kč
3 885 Kč 1
3 885 Kč
28 323 Kč
9 083 Kč
2 800 Kč 1
2 800 Kč
2 782 Kč 18
50 079 Kč
433 Kč
1
433 Kč

1 706 Kč

17 a 3 8 868 Kč
3
5 117 Kč

15 684,00 5

ZŠ B. SMETANY
CENA ZA POČET
KS
KS
555 Kč
30
25 637 Kč 1
3 885 Kč 1

36 542 Kč 3
2 800 Kč 3

ZŠ DOBROVSKÉHO
CENA ZA POČET
KS
KS
555 Kč
70
25 637 Kč 1
3 885 Kč 1

2 800 Kč

5

ROK POŘÍZENÍ
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2021

78 420,00
240 395 Kč

2021

CELKEM

ROK POŘÍZENÍ

16 650 Kč
25 637 Kč
3 885 Kč
15 497 Kč
3 154 Kč
109 626 Kč
8 400 Kč
182 849 Kč

2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019

CELKEM
38 850 Kč
16 650 Kč
25 637 Kč
3 885 Kč
15 497 Kč
5 929 Kč
14 000 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
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BBC micro:bit a příslušenství
didaktická pomůcka
84 700 Kč 1
notebooky
dokovací stanice a napájecí adaptér
fotografie polytechnického centra
testování COMDI
elektronické přepínače
dokovací stanice, adaptéry, kabely
VGA kabely

48 291 Kč
84 700 Kč
49 107 Kč
3 401 Kč
12 100 Kč
15 092 Kč
12 666 Kč
20 513 Kč
3 104 Kč

2019
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

dokovací stanice
CELKEM

13 675 Kč
383 097 Kč

2021

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
3D tiskárna
tabule Madrid
micro:bit sada
tiskové struny do 3D tiskárny
tiskové struny do 3D tiskárny
BBC micro:bit a příslušenství
3D skener
notebook Asus B1500
CELKEM

GYMNÁZIUM LANŠKROUN
CENA ZA POČET
KS
KS
CELKEM
555 Kč
30
16 650 Kč
25 637 Kč 1
25 637 Kč
3 885 Kč 1
3 885 Kč
15 497 Kč
9 083 Kč
9 359 Kč
555 Kč
10
5 550 Kč
13 250 Kč
13 196 Kč 5

65 981 Kč
164 892 Kč

ZŠ a MŠ DOLNÍ TŘEŠŇOVEC
CENA ZA POČET
POSKYTNUTÝ DAR
KS
KS
CELKEM
micro:bit
555 Kč
10
5 550 Kč
tabule Madrid
3 885 Kč 1
3 885 Kč
desková hra, stavebnice LEGO
9 353 Kč
BBC micro:bit a příslušenství
1 499 Kč
tablet
3 049,00 8
24 394 Kč
notebook Asus B1500
15 684 Kč 1
15 684 Kč
CELKEM

ROK POŘÍZENÍ
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2020
2021

ROK POŘÍZENÍ
2017
2018
2019
2019
2021
2021

60 365 Kč

SOŠ a SOU LANŠKROUN
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CENA ZA
KS
555 Kč
3 885 Kč

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
tabule Madrid
micro:bit sada
tiskové struny do 3D tiskárny
BBC micro:bit a příslušenství
notebook Asus B1500

15 684 Kč 5

notebook Lenovo
CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit

POČET
KS
20
1

16 294 Kč 5

CELKEM
11 100 Kč
3 885 Kč
15 578 Kč
1 976 Kč
29 006 Kč
78 420 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2017
2018
2018
2018
2019
2021

81 469 Kč
221 434 Kč

2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
CENA ZA POČET
KS
KS
CELKEM
555 Kč
10
5 550 Kč

CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit sady
3D tiskárna + tiskové struny
modelářské potřeby
CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
3D tiskárna
vyhřívaná podložka k 3D tiskárně
notebook Lenovo
tablet
CELKEM

ROK POŘÍZENÍ
2018

5 550 Kč
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
CENA ZA POČET
KS
KS
555 Kč
10

DDM DAMIÁN
CENA ZA POČET
KS
KS

ZŠ DAMNÍKOV
CENA ZA POČET
KS
KS
555 Kč
10
24 061 Kč 1
2 669 Kč 1
16 294 Kč 2
1 409
10

CELKEM
5 550 Kč
5 550 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2018

CELKEM
27 624 Kč
28 203 Kč
10 714 Kč
66 541 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2018
2018
2019

CELKEM
5 550 Kč
24 061 Kč
2 669 Kč
32 587 Kč
14 084 Kč
78 951 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2018
2018
2020
2021
2021

ZŠ DOLNÍ ČERMNÁ

40/41

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
3D tiskárna
BBC micro:bit s příslušenstvím
stavebnice LEGO
vybavení učebny fyziky
notebook Lenovo
Apple iPad
pěnový obal na iPad
notebook Asus B1500

CENA ZA
KS
555 Kč
24 061 Kč

POČET
KS
15
1

1 268 Kč

14

16 294 Kč
9 324 Kč
968
13 196

2
15
15
3

CELKEM

POSKYTNUTÝ DAR
micro:bit
3D tiskárna
stavebnice Mechanics 2.0
vybavení učebny fyziky
notebook Lenovo
grafický tablet
tablet Lenovo
tablet Lenovo
CELKEM

CELKEM
8 325 Kč
24 061 Kč
3 031 Kč
17 748 Kč
19 167 Kč
32 587 Kč
139 860 Kč
14 520 Kč
39 588 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2018
2018
2019
2019
2019
2021
2021
2021
2021

298 887 Kč

ZŠ VÝPRACHTICE
CENA ZA POČET
KS
KS
555 Kč
12
24 061 Kč 1
2 800 Kč 1
16 294 Kč
4 534 Kč
3 388 Kč
5 422 Kč

5
1
3
1

CELKEM
6 660 Kč
24 061 Kč
2 800 Kč
14 513 Kč
81 468 Kč
4 534 Kč
10 164 Kč
5 422 Kč
149 622 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TATENICE
CENA ZA POČET
POSKYTNUTÝ DAR
KS
KS
CELKEM
BBC micro:bit s příslušenstvím
5 550 Kč
CELKEM
5 550 Kč

ROK POŘÍZENÍ
2018
2018
2019
2019
2021
2021
2021
2021

ROK POŘÍZENÍ
2019
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