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Memorandum účastníků kulatého stolu k podpoře technických učebních a 

maturitních oborů 
 

V České republice chybí kvalifikovaní pracovníci v následujících technických oborech: 
- strojírenství 
- elektrotechnika 
- stavebnictví 
- chemie 
 
Návrhy řešení: 
 
- změna nastavení výše normativů a financování škol (nejen platba na žáka ale i 
diferenciace dle potřebnosti oborů a kvality absolventů) 
MŠMT 
 
- definování vstupní a výstupní kvality absolventů základních a středních škol (testování 
v 9. ročníku ZŠ, jednotné maturity, přijímací zkoušky na SŠ) 
MŠMT 
 
-podporovat výuku jazyků, přípravu k plnění pracovních povinností, odpovědnosti a ostatních 
měkkých kompetencí na ZŠ a SŠ 
MŠMT 
 
- zkvalitnění kariérového poradenství (zavedení profesionálního kariérového poradenství) 
MŠMT, MPSV, Úřad práce, školy, zaměstnavatelé, sdružení zaměstnavatelů 
 
-upravit stupnice platových tarifů obsažené v příloze č. 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., pro všechny 
pedagogické pracovníky, kteří splňují zákonem stanovené předpoklady odborné kvalifikace. 
MŠMT 
 
- větší spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli (např. možnost exkurzí do firem pro učitele), tj. 
podpora projektů zabývajících se spoluprací škol a průmyslu 
Zaměstnavatelé, školy, sdružení zaměstnavatelů 
 
- obnovení a zavedení polytechnické výchovy na MŠ a ZŠ 
MŠMT 
 
- možnosti daňových úlev pro zaměstnavatele v rámci poskytování stipendií a využívání 
jejich prostor k praktické výuce žáků 
MPO, MF, MŠMT, MPSV 
 
- legislativní úprava pro uzavírání smluv mezi zaměstnavateli a žáky, legislativní ošetření dalších 
oblastí praktického vyučování na pracovištích 
Ministerstvo spravedlnosti, MŠMT, MPSV 
 
- regulace rozvoje dalších nepotřebných oborů 
MŠMT, zřizovatelé škol 
 
- zohlednit vyšší provozní a investiční náklady středních škol s technickým zaměřením 
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MŠMT, zřizovatelé škol 
 
- medializace a popularizace učebních oborů 
Všichni zúčastnění, media 
 
- podpora dalšího vzdělávání a dílčích kvalifikací (podpořit fungování systému NSK) 
MŠMT, MPSV, zřizovatelé škol, školy, zaměstnavatelé 
 
- pokračování stipendií pro technické obory 
Krajské samosprávy 
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