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ÚVOD
Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II
Severovýchod (dále jen „Analýza disparit“) se spolu se sedmi analýzami zpracovanými za další regiony
NUTS II a souhrnnou analýzou zpracovanou za Českou republiku soustřeďuje na rozbor stávajícího stavu
středního odborného vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce.
Jak název materiálu napovídá, jeho primárním cílem je identifikace „disparit“, tedy rozdílností,
nesouladů mezi středním odborným vzděláváním v příslušném regionu, resp. jeho oborovou strukturou
a produkcí absolventů všech typů a stupňů středoškolského studia, a potřebami místního trhu práce,
které jsou reprezentovány prioritně poptávkou zaměstnavatelů po zaměstnancích, resp. nabídkou
volných pracovních míst. Smyslem materiálu je poskytnout Svazu průmyslu a dopravy ČR vhodnou
informační podporu pro navrhování adekvátních opatření týkajících se středního odborného vzdělávání
a vzdělávacích politik, argumentaci v rámci jednání tripartity a připomínkování legislativních úprav.
Primárními informačními zdroji pro zpracování této analýzy byly veřejně dostupné analytické a
strategické dokumenty a statistiky – a to jak na krajské, tak celorepublikové úrovni. S ohledem na
existenci celé řady relevantních aktuálních analytických a statistických zdrojů nebyla v rámci přípravy
zpracovávání analýzy disparit realizována doplňková dotazníková šetření. S cílem získat ucelený obraz o
stávajícím stavu středního odborného vzdělávání a trhu práce v regionu však proběhly v obou krajích
NUTS II Severovýchod jednorázové konzultační akce, kterých se zúčastnili zástupci krajských odborů
školství a zástupci zaměstnavatelů. Výstupy z těchto konzultačních akcí byly využity mj. pro identifikaci
vhodných opatření, která by měla být realizována s cílem eliminovat zjištěné regionální disparity.
Analýza disparit je vnitřně rozčleněna na samostatný rozbor situace ve třech krajích, které tvoří
NUTS II Severovýchod – tedy na rozbor situace v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a kraji
Libereckém. Analýzy jednotlivých krajů jsou pak rozpracovány do těchto konkrétních kapitol:
1. Střední odborné vzdělávání v kraji – přináší informace o dosavadním vývoji a stávající situaci
středního odborného vzdělávání v kraji, pozornost je věnována mj. struktuře nově přijímaných
žáků, struktuře absolventů a vlivům demografického vývoje.
2. Trh práce v ČR – s ohledem na nutnost vnímání informací o trhu práce v celorepublikovém
kontextu obsahuje tato kapitola stručné představení situace na trhu práce v České republice
jako takové.
3. Trh práce v regionu – přináší podrobné informace o konkrétních charakteristikách trhu práce
v příslušném regionu (krajích), upozorňuje na jeho silné a slabé stránky, strukturu nabídky
volných pracovních míst a v neposlední řadě se věnuje též nezaměstnanosti absolventů se
středním odborným vzděláním.
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4. Identifikace disparit a návrhy jejich eliminace – tato kapitola propojuje nejvýznamnější
zjištění kapitol 2 a 3, na jejich základě a na základě podrobného rozboru nabídky volných
pracovních míst a nezaměstnanosti absolventů identifikuje nejvýznamnější disparity, které se
v příslušném regionu objevují, zároveň definuje návrhy možných vhodných opatření, která by
mohla být přijata s cílem takto identifikované disparity eliminovat.
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KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
1 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
1.1 Základní popis středního školství
Střední školství v Královehradeckém kraji (dále KhK) procházelo ve školním roce 2009/2010 tzv.
kurikulární reformou 1. Jejímž základním prvkem je tvorba rámcově vzdělávacích programů (RVP). Dle
nich si jednotlivé školy připravují své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP) vyhovující dané škole i
požadavkům regionu. V důsledku toho dochází k redukci z původních 800 oborů vzdělání na cca 275
šířeji koncipovaných oborů vzdělání. Jak vyplývá z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Královehradeckém kraji za školní rok 2009/2010 pokračoval v tomto období nastavený optimalizační
proces, který reagoval především na negativní demografický vývoj a na stále neúměrně vysoký počet
míst na středních školách v porovnání s počtem uchazečů.
Nastavené optimalizační změny ve školství KhK vychází z nastavených úkolů v rámci
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královehradeckého kraje 2008.
Dlouhodobý záměr stanovuje priority:
• kvalitní příprava školních vzdělávacích programů a jejich postupná realizace v praxi
• reagovat na roztříštěnost a nekonzistentnost oborů na školách a vytvořit centra odborného
vzdělávání, která budou sdružovat výuku příbuzných oborů
• vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami (1leté a 2leté
učební obory
• eliminovat nedostatek pracovníků technických oborů, tím, že bude podporováno přijímání
žáků do prioritních technických oborů (jedná se o obory stavební, strojírenské a
elektrotechnické)
• pokračovat v optimalizaci sítě gymnázií a lyceí, podporovat všeobecné vzdělávání v gymnáziích
a lyceích
• reagovat na přetrvávající trend zájmu o studium oborů ukončených maturitní zkouškou a
stimulovat ředitele k realizaci oborů, které jsou nedostatkové na trhu práce KhK (strojírenské,
elektrotechnické, stavební) a motivovat žáky ke studiu těchto oborů
• snížit počet absolventů středního vzdělávání s výučním listem v nástavbovém studiu na 10%,
zřizovat nástavbová studia jen ve výjimečných případech.

1

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení a zlepšení
kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání směrem k utváření
a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život. Změnou procházejí i procesy řízení
vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných výsledků.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Závěry výroční zpráva za rok 2009/2010:
• nutnost pokračování optimalizačního procesu, vzhledem k pokračujícímu demografickému
poklesu žáků vstupujících do středních škol
• při přijímání žáků i nadále brát ohled na jejich studijní předpoklady a schopnosti daný obor
zvládnout – řešit důslednou realizací přijímacích zkoušek a stanovením bodové hranice
potřebné pro úspěšného uchazeče (všeobecné vzdělávání).
• pokračovat v testování znalostí žáků 9. tříd a využití této evaluace pro přijímací řízení.
• udržovat optimalizační procentní podíly přijímaných žáků do gymnázií a dalších maturitních i
učebních oborů v souladu s dlouhodobým záměrem České republiky i situací na regionálním
trhu práce
• podporovat odborná vzdělávací centra, která vznikla na 6 školách v kraji, tato centra KhK i v
dalším období, neboť mohou pozitivně ovlivňovat profesionalitu pedagogických pracovníků,
ale i podporovat trend nezbytnosti dalšího vzdělávání.
• podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků
1.1.1 Základní přehled o síti středních škol v kraji
V Královehradeckém kraji bylo ve školním roce 2009/2010 zřizováno celkem 84 škol poskytujících
středoškolské vzdělání. Zřizovatelem většiny středních škol v Královehradeckém kraji je přímo kraj,
můžeme se zde setkat též se školami zřizovanými soukromými subjekty.
Tabulka 1 Střední školy v Královehradeckém kraji
zřizovatel

počet zařízení

kraj

66

obec

0

církev

2

soukromý zřizovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
celkem

14
2
84

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královehradeckém kraji za školní rok 2009/2010
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Síť středních odborných škol a středních odborných učilišť zřizovaných krajem tvořily
v jednotlivých okresech:
Okres Hradec Králové
• 6 gymnázií
• 2 obchodní akademie
• 8 odborných škol
• zdravotnická škola
• 2 průmyslové školy
• střední uměleckoprůmyslová škola
• 4 odborná učiliště
• 2 praktické školy
• 2 odborné veřejnoprávní školy
• hotelová škola
• střední škola
Okres Jičín
• 3 gymnázia
• obchodní akademie
• 5 odborných škol
• 2 průmyslové školy
• 3 odborná učiliště
• 1 praktická škola
Okres Trutnov
• 4 gymnázia
• obchodní akademie
• 6 odborných škol
• průmyslová škola

Okres Rychnov nad Kněžnou
• 2 gymnázia
• obchodní akademie
• odborná škola
• 2 průmyslové školy
• odborné učiliště
• střední škola
• praktická škola

Okres Náchod
• 3 gymnázia
• 7 odborných škol
• 4 průmyslové školy
• 2 střední školy

•
•
•
•

3 odborné učiliště
střední škola
praktická škola
lesnická akademie
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1.1.2 Počty žáků ve středních školách
Ve výroční zprávě se uvádí, že na středních školách všech typů v KHK bylo vzděláváno k 30. 9.
2010 celkem 30 810 žáků.
Tabulka 2 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého
vzdělání

kategorie vzdělání

počty žáků

meziroční
rozdíl

2008/2009 2009/2010
K
střední vzdělání s
maturitní zkouškou

7 382

7 379

-3

M+L
z toho nástavbové
studium

16 803

16 797

-6

2 627

2 562

-65

celkem

24 185

24 176

-9

střední vzdělání s
výučním listem

H+E

6 813

6 547

-266

celkem

6 813

6 547

-266

střední vzdělání

praktické školy

75

87

12

celkem

75

87

12

celkem

31 073

30 810

-263

z toho denní formy

29 409

29 294

-115

z toho ostatní formy
1 664
1 516
-148
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královehradeckém kraji za školní rok 2009/2010
C, J – střední vzdělání
E, H – střední vzdělání s výučním listem
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu
L, M – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Porovnáme-li mezi sebou školní roky 2008/2009 a 2009/2010 snížil se počet studujících
v Královehradeckém kraji v oborech středního vzdělávání o 263 žáků tj. 0,9 %2. Největší zájem ze strany
studentů je o maturitní obory, které navštěvovalo 70,2 % žáků, učební obory 21,3 % žáků a nástavbové
obory 8,5 %.
Pokles počtu žáků je ovlivněn poklesem studujících v oborech středního odborného vzdělávání
s výučním listem. Jak ukazuje výše uvedená tabulka ve školním roce 2009/2010 došlo ke snížení počtu
žáků učňovského školství o 266 žáků. Důvodem tohoto poklesu je především nepříznivý demografický
vývoj.
S ohledem na pokles počtu žáků na středních školách a současně na požadavky trhu práce
schválila Rady Královéhradeckého kraje podporu středního vzdělání s výučním listem v oborech
strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Rada kraje se rozhodla finančně podporovat z rozpočtu
města žáky vybraných oborů v průběhu jejich profesní přípravy.
2

Zdroj: Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královehradeckém kraji za školní rok 2009/2010 (dále jen
„výroční zpráva“)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-55-H/01 Klempíř
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/01Elektrikář
26-51-H/02Elektrikář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
36-67-E/01 Stavební práce – zednické práce
36-64-E/01 Tesařské práce

Toto opatření je platné již od 1. 9. 2008, pro každý nový školní rok je přehled podporovaných
oborů revidován a aktualizován v souladu s potřebami na trhu pracovních sil.

1.2 Demografický vývoj
Jedním z faktorů, který bude v následujících letech do značné míry determinovat možnosti
rozvoje středního vzdělávání a střední školy v Královehradeckém kraji, bude demografický vývoj
Pro provádění úvah týkajících se směrů rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji je důležité
se zabývat trendy v počtu narozených dětí, které jsou určující pro optimální nastavení kapacit o
zefektivnění chodu institucí poskytujících vzdělávání.
V prvních letech nového tisíciletí došlo k nárůstu počtu narozených dětí, který nastoupil po
prudkém poklesu v devadesátých letech minulého století. Tento krátký růst kulminuje v roce 2009.
Počet narozených dětí je východiskem pro následující přehled Grafu 1, který zachycuje vývoj počtu
15letých od roku 2006 až do roku 2025
Nyní se královehradecké školy nachází v období postupného poklesu počtu žáků na středních
školách, který v minulých letech ovlivnil vývoj základního školství. Ze středních škol odcházejí silnější
ročníky a nastupují populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve školním roce 2010/2011 nastoupili
patnáctiletí, kteří jsou v následujícím Grafu 1 uvedeni v roce 2010 (tj. 5 230 žáků), v předchozím školním
roce 2009/2010 opouštěli střední školy žáci uvedeni v bodech roku 2006 a 2007.
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Graf 1 - Vývoj počtu 15-letých v Královehradeckém kraji v letech 2006 -2025
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Zdroj: ČSÚ

Předchozí Graf 1 zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025, kdy
se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne patnácti let 85,14 %
z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující vývoj, který se odvíjí od poklesu
počtu narozených v letech 1995 až 2006 (tyto ročníky budou do středních škol vstupovat v letech 2011
až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení hodnot počtu žáků na středních školách z prvních let 21.
století. V roce 2011 tvoří tato věková kohorta pouhých 70,97 % stavu roku 2006.
Počty dětí vpravo od bodu označeného rokem 2010 se budou v jednotlivých letech ucházet o
studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od bodu roku 2010 budou střední vzdělávání
opouštět jako absolventi. V počtu žáků na středních školách očekáváme do roku 2020 klesající vývoj.
Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu není
nahodilým, ale trvalým jevem.
Pro úplnost je nutné dodat, že počty nových studentů v každém roce jsou pouze orientační.
Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je nastíněn ve výroční
zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje. Do 1. ročníků středních škol je
nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů středního vzdělání s výučním listem je tento
poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je odložený nástup na základní školu. Dále je tento poměr
způsoben skupinou žáků, kteří se hlásí do 1. ročníku střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru
vzdělání) nebo se hlásí do 1. ročníku z různých důvodů později.
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1.3 Nově přijatí žáci
Dle údajů k 30. 4. 2011 uvedených na webových stránkách Národního ústavu odborného
vzdělávání bylo přijato ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech středních škol v KHK
celkem 6 943 žáků což bylo o 1 065 studentů (13,3%) méně než v předchozím školním roce. Ke studiu
v oborech středního vzdělávání s výučním listem bylo přijato 2 038 žáků (pokles o 245 žáků), do oborů
středního vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem nastoupilo 361 žáků (pokles o 101
osob), obory středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 2 685 žáků
(pokles o 534 osob), u středního vzdělávání bez maturity je to 77 žáků (pokles 2 osob) a na gymnázia
nastoupilo 1 230 žáků, což je o 89 osob méně než v předchozím školním roce.
Graf 2 - Podíl nově přijatých žáků v KHK (denní studium)

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
E, H – střední vzdělání s výučním listem (SVsVL)
L - střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (SVsMZaOV)
C, J – střední vzdělání (SV)
M – střední vzdělání s maturitní zkouškou (SVsMZ)
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu (GV)
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Tabulka 3 Podíly nově přijatých žáků v Královehradeckém kraji (denní studium)
KHK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E,
H)

střední
střední
vzdělání s vzdělání
maturitní (C, J)
zkouškou
a
odborným
výcvikem
(L0)

střední
gymnaziální celkem
vzdělání s vzdělání (K)
maturitní
zkouškou
(M)

2006/2007

2 636

449

61

3 260

1 383

8 196

2007/2008

2 353

482

57

3 465

1 337

8 262

2008/2009

2 199

489

52

3 361

1 340

7 996

2009/2010

2 283

462

75

3 219

1 319

8 008

2010/2011
rozdíl šk. rok 2009/2010 a 2010/2011
rozdíl vyjádřený v procentech

2 038

361

77

2 685

1 230

6 943

-245
-11%

-101
-22%

2
3%

-534
-17%

-89
-7%

-1 065
-13%

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Školský informační portál Královehradeckého kraje uvádí, že v průběhu minulých let došlo
k výraznému nárůstu podílu přijímaných žáků ve skupinách oborů vzdělání střední vzdělání s maturitní
zkouškou, a to především na úkor poklesu přijatých ve skupinách oborů vzdělání střední vzdělání s
výučním listem. Královehradecký kraj tak víceméně potvrzuje celostátní trend postupného nárůstu
zájmu veřejnosti o studium maturitních oborů.
Do přípravy následující po základním vzdělání nastupuje v Královehradeckém kraji stále nižší
počet žáků v oborových skupinách střední vzdělání s výučním listem, který je částečně kompenzován
přijímanými do oborové skupiny L0 (střední odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným
výcvikem). Významným způsobem začíná akcelerovat počet přijímaných do oborové skupiny M
(maturanti v odborném vzdělávání), kteří vyučeni nejsou, počet přijímaných do oborové skupiny K
(gymnázia) je stabilizován a představuje v kraji asi 18% podíl. Nepatrné počty žáků nastupují do
středního vzdělávání, které není ukončeno výučním listem ani maturitou.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o počtu nově přijímaných žáků do středního
vzdělávání v kraji pro školní rok 2010/2011 a jejich oborovém složení.
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Tabulka 4 - Počty nově přijatých žáků v Královehradeckém kraji ve školním roce 2010/2011 (stav k 30. 4. 2011)
Královehradecký kraj
SVsVL
SVsMZaOV
SV
SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
Skupina oborů
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
16 Ekologie a ochr. ŽP
50 1,2% 1,2%
50 1,0% 0,6%
18 Informatické obory
378 14,1% 8,2%
378 7,3% 4,2%
21 Hornictví, hutn. a slév.
0,0%
0,6%
7 0,3% 0,1%
7 0,1% 0,1%
23 Strojírenství a str. výr.
338 16,6% 18,2%
54 15,0% 14,9%
121 4,5% 5,1%
513 9,9% 11,0%
24 4,3% 8,5%
26 Elektr., telekom. a VT
153 7,5% 6,4%
50 13,9% 18,9%
111 4,1% 5,7%
314 6,1% 7,1%
20 3,6% 6,3%
28 Tech. chemie a ch. sil.
0,3%
0,7%
17 0,6% 0,9%
17 0,3% 0,6%
0,1%
29 Potravinářství a p. ch.
157 7,7% 6,3%
0,5%
157 3,0% 2,7%
0,3%
31 Text. výr. a oděvnictví
5 0,2% 0,5%
0,3%
0,4%
5 0,1% 0,4%
32 Kožed. a obuv. - plast.
0,1%
0,0%
0,0%
33 Zprac. dřeva a hud.a
131 6,4% 6,1%
1,2%
0,5%
131 2,5% 2,7%
2,8%
34 Polygrafie a další
13 0,6% 0,4%
53 14,7% 6,1%
0,5%
66 1,3% 0,9%
0,2%
36 Stavebnictví, g. a k.
213 10,5% 12,4%
127 4,7% 6,3%
340 6,6% 8,0%
2,5%
37 Doprava a spoje
14 0,7% 0,2%
41 1,5% 2,4%
55 1,1% 1,3%
24 4,3% 2,1%
39 Spec. a interd. ob.
8 0,4% 0,5%
65 18,0% 17,1%
0,3%
73 1,4% 1,8%
41 Zemědělství a lesn.
232 11,4% 8,7%
0,4%
144 5,4% 4,3%
376 7,3% 5,6%
17 3,1% 1,5%
43 Veterinářství a v.p.
90 3,4% 0,9%
90 1,7% 0,5%
53 Zdravotnictví
0,5%
1,3%
124 4,6% 7,8%
124 2,4% 4,2%
63 Ekonomika a adm.
7 9,1% 3,0%
463 17,2% 19,4%
470 9,1% 9,9%
0,4%
64 Podnikání v ob.
426 77,2% 64,1%
65 Gastron., hotel. a tur.
447 21,9% 23,1%
10 2,8% 11,5%
207 7,7% 8,2%
664 12,9% 14,2%
41 7,4% 7,9%
66 Obchod
83 4,1% 6,0%
43 11,9% 10,3%
0,1%
126 2,4% 3,3%
1,3%
68 Pránví a veřejn. činn.
176 6,6% 5,7%
176 3,4% 2,9%
69 Osobní a prov. sl.
196 9,6% 9,1%
52 14,4% 14,8%
1,2%
248 4,8% 4,9%
1,3%
72 Public., knihov. a inf.
18 0,7% 0,4%
18 0,3% 0,2%
75 Pedag., učitel. a soc. p.
22 1,1% 0,4%
1,7%
166 6,2% 5,7%
188 3,6% 3,1%
78 Obecně odborná př.
70 90,9% 92,6%
288 10,7% 11,1%
358 6,9% 6,7%
82 Umění a užité umění
26 1,3% 0,7%
34 9,4% 3,3%
0,3%
157 5,8% 4,6%
217 4,2% 2,9%
0,6%
Celkem
2038 100% 100%
361 100% 100%
77 100% 100% 2685 100% 100% 5161 100% 100%
552 100% 100%
Poznámka: (Červená značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji ve srovnání s ČR výrazně větší; modrá značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých
žáků v kraji výrazně menší.)
Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Z hlediska oborové struktury žáků, k ve školním roce 2010/2011 ke studiu v Královehradeckém
kraji stojí v čele skupiny oborů:
•
•
•
•
•

Gastronomie, hotelnictví a turismus s 664 přijatými žáky
Strojírenství a strojírenská výroba s 513 žáky
Ekonomika a administrativa se 470 přijímanými žáky
Informatické obory - 431 přijatých žáků
Zemědělství a lesnictví se 376 přijatými žáky.

Co se týká oborů středního vzdělání s výučním listem, jsou z pohledu skutečného zájmu na čele
tzv. „službové obory“:
•
•

kadeřník
kuchař - číšník.

Z technických oborů veřejnost projevuje zájem o obory
•
•
•
•

Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Truhlář
Elektrikář - slaboproud

Celkově je však třeba konstatovat, že klasické učební obory orientované na
•
•
•

strojírenství,
stavebnictví,
řemesla

se netěší velkém zájmu ze strany zájemců o studium. V lepším případě, co do počtu, dávají
některé odbornosti počet žáků na otevření jedné třídy v kraji, v mnoha případech se bohužel počet
přijatých počítá spíše na jednotky (Tesař, Pekař). Některé obory se ve statistice neobjevují vůbec,
protože na jejich studium nikdo nenastoupil.
U oborů středního studia s maturitní zkouškou a výučním listem dominují na prvních místech
zájmu o studium především vysoce atraktivní obory:
•
•
•
•
•

Reprodukční grafik pro média
Informační technologie - aplikace osobních počítačů
Veterinářství
Kosmetické služby
Fotograf

Obecně je třeba říci, že vysoký zájem nadále přetrvává o gymnaziální studia.
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Značný zájem je ze strany budoucích studentů o lyceální obory - na předním místě je Ekonomické
lyceum následované Pedagogickým lyceem, třetí je v této skupině překvapivě Technické lyceum.
Poměrně slušný zájem je i o technicky orientované maturitní obory Strojírenství a Stavebnictví,
celkově tento fakt dokladuje vysoký zájem absolventů základních škol o studium maturitních oborů na
středních odborných školách na úkor oborů ukončených vyučením.

1.4 Absolventi v kraji
Následující tabulka zachycuje počty a podíly absolventů v kraji v uvedeném školním roce,
rozčleněné podle jednotlivých vzdělanostních kategorií a podle skupin oborů vzdělání.
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Tabulka 5 Počty a podíly absolventů v Královehradeckém kraji v roce 2010
Královehradecký kraj
Skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

SVsVL
SVsMZaOV
SV
počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl

322 20,5%
201 12,8%

16,6%
7,5%

104
12

6,6%
0,8%

104
31
102

6,6%
6,4%
2,0%
0,6%
6,5% 105,0%
0,7%
0,4%
8,9% 11,4%

140

39 11,9%
44 13,4%

pod-NP počet

15,0%
13,9%

251
391
18

7,7%
0,2%

15
27

8,2%

14,7%

40 12,2%

18,0%

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP
1,9%
1,0%
14,1%
7,3%
0,3%
0,1%
9,7%
4,5%
612 13,6%
9,9%
4,3%
15,2%
4,1%
636 14,1%
6,1%
8 2,5%
3,6%
0,7%
0,6%
18 0,4%
0,3%
104 2,3%
3,0%
0,6%
27 0,6%
0,1%

11

0,4%

132
19

5,1%
0,7%

4,7%
1,5%

183

7,1%

5,4%
3,4%
4,6%
17,2%

2,6%
1,3%
5,2%
0,4%
0,9%
7,2%

2,5%
1,3%
6,6%
1,1%
1,4%
7,3%
1,7%
2,4%
9,1%

3

0,9%

15

4,7%

4,3%
3,1%

128 2,8%
493 10,9%
10 3,1%
52 1,2%
255 79,7% 77,2%
290 18,5% 21,9%
19 5,8%
2,8%
7,7%
431 9,6% 12,9%
5 1,6%
7,4%
82 5,2%
4,1%
90 27,4% 11,9%
172 3,8%
2,4%
134 5,2%
6,6%
134 3,0%
3,4%
159 10,1%
9,6%
49 14,9% 14,4%
208 4,6%
4,8%
24 7,5%
27 1,0%
0,7%
27 0,6%
0,3%
142 5,5%
6,2%
142 3,2%
3,6%
22 78,6% 90,9%
363 14,1% 10,7%
385 8,5%
6,9%
23 1,5%
1,3%
20 6,1%
9,4%
103 4,0%
5,8%
146 3,2%
4,2%
Celkem
1570 100%
100%
328 100%
100%
28 100%
100% 2578 100%
100% 4504 100%
100%
320 100%
100%
Poznámka: (Červená - podíl nově přijatých žáků v kraji (pod-NP) je ve srovnání s podílem absolventů výrazně větší; modrá - podíl nově přijatých žáků v kraji je výrazně menší.)
6 21,4%

9,1%

128 5,0%
487 18,9%
52 2,0%
122 4,7%

115
58
234
19
40
323

Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak nejvíce žáků absolvovalo v roce 2010 v následujících
skupinách oborů:
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 636 absolventy (ke studiu přijato ve
stejném školním roce 314 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba s 612 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 513
žáků),
• Ekonomika a administrativa s 493 žáky (ke studiu přijato 470 žáků),
V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 363 studentů (střední vzdělávání s maturitní
zkouškou) a 22 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 353
žáků.
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Strojírenství a strojírenská výroba s 322 žáky (přijato ke studiu ve školním roce 2009/2010
celkem 338 žáků)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 290 žáky (přijato 447 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 201 žáky (přijato 153 žáků)
U středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to následující
skupiny oborů:
•
•
•
•

Obchod s 90 absolventy (přijato ke studiu 43 žáků)
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 44 absolventy (přijato 50 žáků)
Speciální a interdisciplinární obory s 40 absolventy (přijato 65 žáků)
Strojírenství a strojírenská výroba - s 39 žáky (přijato ke studiu 54 žáků)

V případě středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů
• Ekonomika a administrativa s 487 žáky (ke studiu přijato 463 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 391 absolventy (přijato 111 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba s 251 žáky (přijato 121 žáků)

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 18 / 101

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

2 TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti 3 k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %). Míru
nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 8 krajů, nejvyšší byla v krajích Ústecký
(12,38 %), Moravskoslezský (10,66 %) a Olomoucký (10,16 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla
zaznamenána v krajích Hlavní město Praha (4,01 %), Jihočeský (6,44 %), Plzeňský (6,46 %),
Královehradecký (6,65 %) a Středočeský (6,76 %).
K 30. 9. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních
pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 25 366 uchazečů.
V průběhu září 2011 bylo nově zaevidováno 70 457 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 18 614 osob méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4 621 osob méně.
Z evidence v září 2011 odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob méně než v září 2010. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více než v předchozím měsíci a o 2 375
méně než v září minulého roku.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského, kde zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni jako v srpnu 2011 – největší pokles byl
zaznamenán v kraji Vysočina (o 0,32 %), Jihočeském a Pardubickém (o 0,21 %).
K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých všech
stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob a ve srovnání
se zářím 2010 byl nižší o 3 990 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %,
říjen 2010 – 7,9 %).
ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl o 963 nižší
než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově nahlášeno nebo
uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech
Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1).

3

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat.
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Graf 3 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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Zdroj: Úřad práce ČR
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3 TRH PRÁCE V KRAJI
V Královéhradeckém kraji žije více než 552 000 obyvatel. Administrativně se člení na okres
Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Rozkládá se v severovýchodní části
Čech, velká část kraje hraničí s Polskem a to horským masívem, kde se nachází i nejvyšší vrchol České
republiky – Sněžka (1602 m.n.m.). Zbytek kraje zabírá převážně úrodná Polabská nížina.
Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým
cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.
Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše
zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku.
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2009 podílel pouze 4,5 %,
v přepočtu na 1 obyvatele dosáhl 84,3 % republikového průměru a byl mezi kraji až na 6. pozici.
V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl,
v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice
však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce
2008 činil pouze 3,4 %.
Významným faktorem příznivého hospodářského vývoje v uplynulém desetiletí byl automobilový
průmysl. Ten se stal největším průmyslovým odvětvím v Královéhradeckém kraji (podíl na celkové hrubé
přidané hodnotě činí 5 %).
Strukturální problémy v období transformace byly v Královéhradeckém kraji spojeny především s
úpadkem textilního průmyslu, jinak však region zaznamenal v uplynulém desetiletí nejúspěšnější
hospodářský vývoj ze všech krajů ležících při severních hranicích republiky
Ve zprávě o situaci na trhu práce v Královehradeckém kraji v roce 2010 jsou popsány silné a slabé
stránky regionu, které mapují oblast přírodního a kulturního prostředí, zemědělství a infrastruktury,
ekonomiky, podnikání, cestovního ruchu, lidských zdrojů a zaměstnanosti.

3.1 Silné stránky kraje4
• Diverzifikovaná průmyslová základna, průmyslové okresy NA, RK, TU mají dobré parametry v
ekonomických ukazatelích
• Poměrně malý počet dominantních podniků s počtem zaměstnanců nad 2 000
• Relativně silné zastoupení sektoru malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu s
rovnoměrným rozložením v okresech regionu
• Dynamika růstu HDP na obyvatele
• Významné zastoupení podniků se zahraniční majetkovou účastí a s výrobou, vykazující vyšší
míru přidané hodnoty
4
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•
•
•
•

Dlouhodobá tradice průmyslové výroby s odpovídajícím zázemím kvalifikované pracovní síly
Dostatečný počet kvalitních rozvojových ploch
Podniky prosperujícího automobilového a elektrotechnického průmyslu v oblasti
Vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, relativně vysoký počet turistů oproti průměru
ČR, síť informačních center pro podnikatele i turistiku

3.2 Slabé stránky kraje5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podprůměrná daňová výtěžnost na 1 obyvatele regionu oproti průměru ČR
Mírně podprůměrná úroveň HDP na 1 obyvatele regionu oproti průměru ČR
Podprůměrná úroveň průměrné mzdy v regionu
Vyšší zaměstnanost v méně konkurenceschopných odvětvích – textilní průmysl, zemědělství
Nižší zaměstnanost ve službách, v sektoru strategických služeb (IT, e-business, marketing,
rozvoj lidských zdrojů, finanční služby)
Vyšší podíl ubytovacích zařízení sezónního typu, kvalitativní aspekty nabídky v oblasti
ubytování a gastronomie
Méně se rozvíjející vědeckovýzkumná základna regionu
Nízká mobilita pracovní síly způsobená špatnou dopravní obslužností
Vysoký počet malých obcí a sídel, zejména v horských a podhorských oblastech a okrese Jičín

Mezi významné podniky v kraji z hlediska zaměstnanosti patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARROW International ČR s.r.o. – výroba lékařských a dentálních nástrojů
ČEZ Měření, s.r.o. – elektrické instalace
RUBENA a.s. – výroba ostatních pryžových výrobků
Continental Teves Czech Republik, s.r.o. – výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová
vozidla
RONAL ČR s.r.o. – výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
VEBA, textilní závody a.s.
JUTA a.s. – výroba technických a průmyslových textilií
OPTREX Czech a.s. – výroba elektrických zařízení
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. – výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

3.3 Zastoupení profesních tříd v Královehradeckém kraji
Jak plyne z níže uvedeného grafu je v kraji významně zastoupena profesní třída technických,
zdravotnických a pedagogických pracovníků (KHK 23,5%, ČR 24,7%), dále jsou pak hojně zastoupené

5
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profese Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (KHK 17,2%, ČR 17,4%), Obsluha strojů
a zařízení (KHK 13,9%, ČR 13,7%).
Porovnáme-li zastoupení profesních tříd v Královehradeckém kraji se stavem v celé ČR, je možné
konstatovat, že v kraji mají vyšší zastoupení profese vyžadující právě střední vzdělání s maturitou,
střední odborní vzdělání s výučním listem a také profese, kde nacházejí zaměstnání pomocní a
nekvalifikovaní pracovníci.
Graf 4 - Zastoupení profesních tříd v Královehradeckém kraji

Zdroj: UNIV

Vysvětlivky:
1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní pracovníci
3 Techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci (včetně
příbuzných oborů)
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně
příbuzných oborů)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

3.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Prvenství v zaměstnanosti podle odvětví drží v Královehradeckém kraji Zpracovatelský průmysl. V
podnicích zpracovatelského průmyslu je zaměstnáno 30,4 % z celkového počtu zaměstnaných osob
v kraji (republikový průměr činí 25,3 %). Vysoké podíly zaměstnaných osob vykazují též obory
Velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel (12,3 %) a Stavebnictví (8,8 %).
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Graf 5 - Zaměstnanost ve vybraných odvětvích

Zdroj: ČSÚ
Vysvětlivky ke grafu:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
C Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod, opravárenství motorových
vozidel
H Doprava a skladování

I Ubytování, stravování a pohostinství
M Profesní, vědecké a technické činnosti
O Veřejná správa a obrana, pov. sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

3.5 Nezaměstnanost v kraji
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR klesla k 30. 9. 2011 krajská míra registrované
nezaměstnanosti na hodnotu 6,65 % (nejnižší nezaměstnanost od června 2009). Zatímco v porovnání se
srpnem 2011 se snížila pouze nepatrně (0,1 procentního bodu), oproti září 2010 došlo k viditelnějšímu
poklesu o 0,4 procentního bodu.
Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla 8,02 %,
Královehradecký kraj tak zůstává regionem se čtvrtou nejnižší nezaměstnaností v zemi a to za hlavním
městem Prahou, Jihočeským krajem a Plzeňským krajem.
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Graf 6 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní
místo

Zdroj: Český statistický úřad

Z pohledu nižších územních jednotek byla v září 2011 zaznamenána nejnižší míra
nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou (5,0 %), naopak nejvyšší v okrese Trutnov (8,3 %). Při
hodnocení podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České republiky byly okresy
Kraje Vysočina seřazeny následovně: okres Hradec Králové (6,4 %, 60. místo), okres Jičín (6,3 %, 62.
místo), okres Náchod (6,7 %, 59. místo), okres Rychnov nad Kněžnou (5,0 %, 71. místo) a okres Trutnov
(8,3 %, 41. místo). Nejvyšší nezaměstnanost v celé zemi příslušela okresům Most a Bruntál, nejnižší
nezaměstnanost náležela okresům Praha – východ a Praha – západ.
Trend měsíců srpna i září 2011 navázal na trend klesající nezaměstnanosti, který byl typický pro
celé první pololetí roku 2011. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru, tempo klesající
nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst. Otázkou pro příští měsíce
zůstává potenciál vlivu „druhé vlny“ hospodářské krize, která by mohla nepříznivě ovlivnit situaci
v zaměstnanosti napříč celou Českou republikou.

3.6 Volná pracovní místa
Nabídka volných pracovních příležitostí, vedená úřady práce v Královehradeckém kraji,
obsahovala k 30. 9. 2011 přesně 2 039 volných pracovních míst, proti měsíci srpnu počet jen mírně klesl
(o 56 míst), ale jinak se drží (čtvrtý měsíc) mírně nad počtem 2 tisíc.
Nových pracovních míst byla v září 2011 nahlášena necelá tisícovka (999), z toho více než
polovina v okrese Hradec Králové. Na jedno volné místo v kraji připadlo ke konci září v kraji 9,7
nezaměstnaných, nejvíc v okrese Jičín (12) a nejméně v okrese Hradec Králové (7,3 osob).
Celorepublikový průměr činil 11,5 dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo.
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Nejvíce volných pracovních míst evidovaných na úřadu práce v Královehradeckém kraji bylo
v oborech:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu,
technici ve fyzikálních oborech,
slévači,
svářeči a příbuzní pracovníci,
zámečníci,
kováři,
nástrojaři,
obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků.

Nejvíce nezaměstnaných nalezneme v řadách vyučených pracovníků. Následováni jsou
nekvalifikovanými pracovníky se základním a praktickým vzděláním.
V analýze zpracované hospodářskou komorou ČR Průzkum a analýza potřeb zaměstnavatelů ve
vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření (říjen 2011) se uvádí, že na trhu práce jsou
ze strany zaměstnavatelů kladeny požadavky na zaměstnance jednoznačně technických profesí a
odborných řemesel. Jedná se především o profese elektro, obráběče a také slévače. Tyto pozice se v
kraji obsazují často uchazeči s podobným vyučením, ačkoliv například co se týká slévače, tam je možnost
sehnat podobný obor téměř nulová.

3.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu současné nezaměstnanosti v Královehradeckém kraji nejsou absolventi škol řazeni
mezi nejohroženější skupinu na trhu práce. K největšímu nárůstu počtu absolventů a mladistvých došlo
právě v měsíci září, kdy se po absolvování škol a využití posledních prázdnin tradičně registruje na
úřadech práce nejvíce absolventů.
Nezaměstnaní absolventi se na celkové nezaměstnanosti v Královehradeckém kraji podíleli
8,89 %. Z celkového počtu volných pracovních míst 2 039 bylo 522 určeno pro absolventy a mladistvé.
Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferují v řadě oborů
praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s
finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody, které jsou zaměstnavateli uváděny
jako důvod, proč nepřijímají na volné pracovní pozice absolventy, patří:
•
•
•
•
•

nepřipravenost pro vstup na trh práce, malá obeznámenost s pracovně-právními vztahy
absence informací ze světa práce, neznalost zdrojů těchto informací
nízká motivace k hledání práce, leckdy nízké sebevědomí
nejasná představa o pracovním zařazení (pracovním místě)
mnohdy absence pocitu zodpovědnosti a samostatného aktivního přístupu
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V následující tabulce jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů škol, počty absolventů z
předchozích školních roků z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů v Královehradeckém kraji
podle kategorie vzdělání (střední vzdělání s výučním listem, gymnaziální vzdělání, střední odborné
vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem a nástavbové vzdělání, střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání). Pro porovnání jsou rovněž uvedeny míry nezaměstnanosti
absolventů za ČR. V posledním řádku jsou uvedeny dubnové hodnoty pro rok 2011.
Tabulka 6 - Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k 30. 4. 2011)
KHK

rok

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

Abs

NZ

kraj

ČR

Gymnaziální vzdělání K

Abs NZ kraj

ČR

Střední odborné
vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným
výcvikem, nástavbové
vzdělávání - L0, L5
Abs NZ

kraj

ČR

Střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou - M

Celkem

Abs

Abs

NZ

kraj

ČR

NZ

2006 2469 312 12,6% 15,7% 1324 59 4,5% 4,4% 611

58

9,5% 14,0% 2479 191

7,7% 11,0% 6883 620

2007 2341 182

7,8% 10,5% 1320 45 3,4% 3,2% 766

57

7,4% 11,1% 2636 148

5,6%

7,8% 7063 432

2008 2148 128

6,0%

35

5,9%

7,8% 2513 112

4,5%

5,7% 6571 302

71 11,3% 11,8% 2453 159

6,5%

7,8% 6629 517

6,9% 1321 27 2,0% 2,5% 589

2009 2054 261 12,7% 13,4% 1494 26 1,7% 2,4% 628

2010 1898 327 17,2% 19,4% 1230 25 2,0% 3,0% 705 118 16,7% 19,3% 2524 186

7,4% 10,6% 6357 656

2011 1570 266 16,9% 18,7% 1276 27 2,1% 3,2% 648 109 16,8% 18,2% 2578 216 840,0% 11,4% 6072 618
Zdroj: NÚOV
Pozn.
Abs. – počet absolventů (za školní roky 2005/06 až 2009/2010; NZ – počet nezaměstnaných absolventů (dubnové hodnoty); Kraj –
míra nezaměstnanosti absolventů v kraji; ČR- míra nezaměstnanosti absolventů v republikovém měřítku

Podle informací Národního ústavu pro vzdělávání dosahovala v dubnu 2011 míra
nezaměstnanosti absolventů 6 středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji 9,9 % (631
nezaměstnaných absolventů), což je hodnota nižší než celorepublikový průměr (12,2 %). Seřadíme-li
kraje podle velikosti míry nezaměstnanosti absolventů škol, od nejnižší po nejvyšší hodnotu, zaujímá
Královéhradecký kraj 4. místo v České republice. Pro srovnání: nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů
středních a vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,3 %) a v Plzeňském kraji (8,4 %), nejvyšší v
Ústeckém (16,2 %) a Karlovarském kraji (15,6 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Královéhradeckého kraje podle kategorií
dosaženého vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi s vyšší kategorií vzdělání, tj.
absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech kategorie K - gymnazisté. (Je to zčásti dáno
i tím, že ve studiu pokračuje větší část těchto absolventů.) Nižší byla rovněž míra nezaměstnanosti
absolventů vyšších odborných škol.

6

Míra nezaměstnanosti, která je na těchto stránkách uváděna, je vypočtena jako podíl počtu nezaměstnaných „čerstvých“ absolventů (tj.
nezaměstnaných absolventů, kteří ukončili studium nejdéle dvanáct měsíců před okamžikem zjišťování, v tomto případě nejdříve v květnu
předchozího roku) a celkového počtu absolventů, kteří ukončili studium v kalendářním roce předcházejícím roku výpočtu.
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Míra nezaměstnanosti absolventů všech kategorií středního vzdělání s maturitní zkouškou se v
posledním roce mírně zvýšila, pravděpodobně zde ještě působil vliv ekonomické krize. Mírně klesla u
vyučených a výrazně se snížila u absolventů vyšších odborných škol.
Následující tabulka uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen podle
kategorie vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin oborů vzdělání
chybí hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii vzdělání v kraji buď
nevyučuje, nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.
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Tabulka 7 Počta absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělávání středních škol v Královehradeckém kraji k 30. 4. 2011

Celkem

Gymnaziální vzdělání

322
201

26
19

8,1%
9,5%

104
12

27
1

26,0%
8,3%

104
31
102

22
7
25

21,2%
22,6%
24,5%

140

24

17,1%

3,8%
13,9%
13,0%
18,9%
21,9%
23,0%
33,3%
22,9%
12,3%
24,7%
14,6%
18,2%

39
52

4
8

10,3%
15,4%

5,7%
10,7%
14,6%
21,7%
30,8%
19,8%

12
26
2

4,8%
6,6%
11,1%

15

0

0,0%

11

1

9,1%

132
19

6
5

4,5%
26,3%

183

23

12,6%

128
487
52
122

12
42
6
16

9,4%
8,6%
11,5%
13,1%

134

14

10,4%

27
4
142 17
363 13
18,2% 103 13
18,2% 2578 216
1276 27

14,8%
12,0%
3,6%
12,6%
8%
2,1%

0
4

0,0%
14,8%

15
40

3
4

20,0%
10,0%

1
44
13
14

10,0%
17,3%
54,2%
15,6%

18,9%
21,7%
19,3%
21,2%
22,0%

290
82

68
15

23,4%
18,3%

22,3%
19,2%

159

26

16,4%

17,5%

73

9

12,3%

23
1570

2
266

8,7%
17%

12,4%
18,7%

20
648

3
109

15,0%
16,8%

29,3%
15,8%
15,8%
13,1%
13,8%
22,6%

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

251
391
18

3
27

10
255
24
90

počet absolventů (2010)
počet nezaměstnaných
absolventů

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

střední vzdělání s
střední vzdělání s
maturitní zkouškou a
maturitní zkouškou - M
odborným výcvikem L/0, nástavbové vzdělání
- L/5
počet absolventů (2010)
počet nezaměstnaných
absolventů

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

Skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

střední vzdělání s výučním
listem - E,H

počet absolventů (2010)
počet nezaměstnaných
absolventů

Královehradecký kraj

16,9%
13,6%
10,2%
10,5%
9,1%
15,7%
18,2%
27,3%
19,4%
18,2%
12,7%
13,8%
8,0%
15,6%
10,8%
8,2%
11,6%
12,8%
13,4%
10,9%
13,7%
8,1%
13,1%
11,4%
7,5%
13,4%
11%
3,2%

Zdroj: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011, NÚV s využitím dat ČSÚ MMSV a Ústavu pro
informace ve vzdělávání

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; MNA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů v ČR
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Největší skupinou neuplatněných absolventů z hlediska vzdělanosti tvořili absolventi oborů
s výučním listem (266 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 17 %), následovaní absolventy oborů
s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem (109 osob, míra nezaměstnanosti
absolventů 16,8 %).
Pokud porovnáme hodnoty míry nezaměstnanosti, tak v případě oborů s výučním listem mají
nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventi skupiny oborů (do výčtu nejsou uváděny statisticky
nevýznamné obory, které absolvují pouze jednotky žáků) 7:
• Potravinářství a potravinářská chemie (26 %)
• Stavebnictví (24,5 %)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus (23,4 %)
V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to skupina
• Gastronomie, hotelnictví a turismus (54,2 %)
• Doprava a spoje (20 %)
• Podnikání v oborech (17,3 %)
V případě oborů s maturitou se jedná o skupinu oborů:
• Doprava a spoje (26,2 %)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus (13,1 %)
Na tomto místě je potřeba zmínit fakt, že vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti vykazovali
k 30. 4. 2011, vedle jiných, i absolventi těch skupin oborů, které byly Královehradeckým krajem
zahrnuty do systému podpory nedostatkových profesí – týká se to především skupiny oborů
Stavebnictví, geodézie a kartografie (jež se jako problémový jeví napříč všemi úrovněmi
středoškolského vzdělání).

7

V případě oborů s maturitní zkouškou jde o obor Publicistika, knihovnictví a informatika (4 absolventi 14,8%)
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4 IDENTIFIKACE DISPARIT A NÁVRHY JEJICH ELIMINACE
Z informací uvedených v předchozích kapitolách a z dalších informačních zdrojů, v neposlední
řadě i ze strany názorů zástupců veřejné i soukromé sféry v Královehradeckém kraji vyplývá, že prakticky
shodně s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce v Královehradeckém kraji obecně lepší
uplatnitelnost obory technické (řemeslné) nežli obory službové. Relativně horší uplatnitelnost na trhu
práce mají také absolventi oborů v oblasti Gastronomie, hotelnictví a turismus, i když v některých
okresech kraje jsou profese vycházející z těchto oborů poptávány. Význam technických oborů pro
Královehradecký kraj jako takový potvrzuje i struktura jeho hospodářství, ve kterém dominuje
zpracovatelský průmysl.
Z informací zástupců regionu vyplývá, že v regionu je stále citelný nedostatek absolventů
technických oborů zakončených maturitní zkouškou, ale i s výučním listem. Ten je způsobován ve své
podstatě dvěma základními faktory:
•
•

nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let nedosáhne více
než cca 78,5 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium
technických oborů a řemeslných oborů.

Převis poptávky po technicky kvalifikovaných pracovnících nad jejich nabídkou přetrvává ostatně
ve všech krajích České republiky – tento stav je v podstatě neměnný i v období kolísavého vývoje
hospodářství, resp. v období stávající přetrvávající hospodářské krize. Výzkumy nezávislých společností,
např. studie „Top 10 nejhledanějších pozic“ společnosti Manpower 8 věnovaná deseti nejhledanějším
pracovním pozicím na světě potvrzuje, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech
je konstantní dokonce na úrovni celosvětového měřítka. V Královehradeckém kraji se projevuje
dlouhodobý nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•

seřizovači a obsluha obráběcích strojů,
svářeči,
řidiči nákladních automobilů a tahačů,
obchodní zástupci,
zedníci.

S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace v Královehradeckém kraji a
možnosti definovat cesty k jejímu potenciálnímu zlepšení byly identifikovány následující disparity
ovlivňující situaci středního odborného vzděláváním v kraji a místního trhu práce (je potřeba upozornit
na skutečnost, že stávající nestabilní situace v hospodářství a nejasné vyhlídky do budoucna mohou
uváděné jevy značným způsobem ovlivňovat):

8

http://www.manpower.cz/studie.php
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Název disparity

Popis disparity

Význam disparity 9

Doporučení pro její eliminaci

Nezájem absolventů ZŠ o studium
technicky orientovaných oborů na SŠ
a současná neschopnost trhu práce
uspokojit poptávku firem po
technicky
kvalifikovaných
pracovnících především s maturitní
zkouškou a výučním listem.

Stejně jako v celé České republice, tak i na úrovni
Královehradeckého kraje je dlouhodobě zaznamenávána
neschopnost trhu práce uspokojovat potřeby místních
zaměstnavatelů na úrovni technicky kvalifikovaných
pracovníků. V Královehradeckém kraji se jedná především
o technické obory zakončené maturitní zkouškou a
výučním listem.

národní

Je žádoucí, aby Královehradecký kraj nadále rozvíjel
program na podporu nedostatkových oborů
s výučním listem a parametry tohoto programu
kontinuálně provazoval s potřebami místních
zaměstnavatelů.

Tento problém má přitom dvě polohy – jednou je nezájem
žáků o studium technicky orientovaných oborů, kterou se
snaží Královehradecký kraj řešit prostřednictvím
rozvojového programu na podporu nedostatkových profesí
požadovaných trhem práce, (spektrum podporovaných
oborů probíhá každoroční revizí / doplněním), druhou pak
faktická neprovázanost reálných kompetencí uchazečů o
zaměstnání (vč. absolventů technických oborů středních
škol) s požadavky zaměstnavatelů.

Je nezbytný průběžný přenos informací na úrovni
kraj (zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace
o trhu práce) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost). Svou aktivní roli může
v tomto směru sehrávat samozřejmě i Svaz
průmyslu a dopravy ČR, případně i místně významní
aktéři sdružující zaměstnavatele v kraji.
Z dlouhodobého hlediska se též jako efektivní jeví
strategie podpory informovanosti dětí (a jejich
rodičů) o charakteru práce v technických oborech od
jejich nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí
žáků středních škol s potřebami zaměstnavatelů je
potřeba nadále rozvíjet systém odborných praxí
přímo u zaměstnavatele v průběhu jejich studia a
zároveň vytvářet pro zaměstnavatele takové
informační a celkově podpůrné zázemí tak, aby byli
ochotni do systému odborných praxí žáků středních
škol aktivně vstupovat.

9

Význam disparity je posuzován na úrovni jejího charakteru dvojím způsobem. Disparita „národního“ představuje nesrovnalost / nesoulad, který je
charakteristický pro situaci na úrovni středního odborného školství, resp. jeho (ne)souladu s trhem práce na úrovni celé České republiky. Disparita „regionální“
identifikuje nesrovnalost / nesoulad, který je dán místními specifiky daného kraje / regionu.
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Vysoké
počty
absolventů
ZŠ
vstupujících do studia netechnických
oborů na středních školách a
současná neschopnost trhu práce
absorbovat absolventy těchto oborů

Přes přijímaná opatření Královehradeckého kraje (viz
zmiňovaný program podpory nedostatkových profesí na
trhu práce) na podporu studia ve vybraných technických
(řemeslných oborech), vstupuje v kraji stále velmi
významné procento absolventů ZŠ na střední školy do
studia oborů „službového“ charakteru, na jejichž úrovni
zároveň statistiky nezaměstnanosti ukazují, že absolventi
těchto oborů získávají uplatnění mnohem obtížněji než
absolventi technických oborů. Tento nepříznivý stav lze
vhodně ilustrovat např. na skupině oborů Gastronomie,
hotelnictví a turismus – tyto patří v Královehradeckém kraji
na špici co do počtu nově přijímaných žáků ke studiu, tak
co do počtu ze škol vycházejících absolventů => přitom
k 30. 4. 2011 bylo v průměru za všechny typy a stupně
středoškolského studia nezaměstnaných téměř 1/4 všech
absolventů.

národní / regionální

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této
disparity se jeví důsledná osvěta dětí, jejich rodičů o
reálných potřebách a možnostech uplatnění se na
trhu práce, stejně tak jako o charakteru reálného
obsahu práce v rámci „službových“ či technických /
řemeslných oborech – to vše ideálně již od
předškolního věku – jen tak budou moci děti získat
k potenciálu svého budoucího rozvoje dostatečně
kritický odstup. Osvěta by samozřejmě měla být dále
efektivně rozvíjena i na půdě základních škol, kde by
jejími cílovými příjemci neměli být „pouze“ děti –
žáci, ale i výchovní poradci a obecně všichni
pedagogičtí pracovníci, kteří by měli být schopni
budoucím absolventům ZŠ poskytovat relevantní
informace o potenciálu, který jim studium
konkrétních oborů na střední škole může do
budoucna přinést.

Stoupající míra nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických oborech (především
zakončených závěrečnou zkouškou),
jejichž
studium
je
zároveň
podporováno
Královehradeckým
krajem v rámci programu podpory
nedostatkových profesí na trhu
práce.

Vlivem přetrvávající ekonomické krize a nepříznivého
vývoje na úrovni některých oborů na úrovni
stoupat
Královehradeckého
kraje
začala
v kraji
nezaměstnanost v oborech jako je např. stavebnictví či
strojírenství, které až donedávna vykazovaly nedostatek
pracovníků především na úrovni dělnických profesí.

regionální

Tato disparita má, oproti výše uvedeným, spíše
partikulární platnost, jelikož vychází se stávajících
nepříznivých ekonomických podmínek způsobených
ekonomickou krizí. Poptávka po kvalifikované
technicky vzdělané pracovní síle bude na trhu práce
i v budoucnu. Je však potřeba důsledně dbát na
provázanost specifikovaných oborů, resp. v jejich
rámci předávaných obecných kompetencí, znalostí a
dovedností s reálnými požadavky zaměstnavatelů.
Cesta k eliminaci tak opět vede skrze průběžný
přenos informací na úrovni kraje (zřizovatel většiny
škol) – úřad práce (informace o trhu práce a jeho
vývoji) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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4.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních
míst na trhu práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci v Královehradeckém kraji ještě ve větších detailech byla
realizována též analýza volných pracovních míst dle metodiky CZ-ISCO a nezaměstnanosti
absolventů škol dle skupin všech oborů KKOV, které jsou na středních školách v kraji
vyučovány (obě dvě skupiny údajů byly zjišťovány s platností k 30. 9. 2011).
Byly vypracovány podrobné tabulkové přehledy, které tvoří elektronickou přílohu
této analýzy. Tyto tabulkové přehledy stojí na přímé souvztažnosti nezaměstnanosti
absolventů v konkrétních skupinách oborů KKOV 10 (např. skupiny oborů 23 - Strojírenství a
strojírenská výroba), resp. zaměstnání, které mohou v teoretické rovině absolventi těchto
skupin oborů po ukončené svého vzdělávání na střední škole (v maturitním či učebním oboru
– tzn. kategorií vzdělání označených písmeny M a L, resp. E a H) vykonávat a nabídce všech
volných pracovních míst na úrovni těch zaměstnání dle jejich klasifikace metodou CZ-ISCO,
které svým charakterem příslušné skupině oborů odpovídají. Porovnáním těchto dvou skupin
údajů lze definovat hypotetický stav, který by na trhu práce nastal v momentě plné
zaměstnanosti absolventů všech skupin oborů vyučovaných na středních školách v kraji –
výsledkem porovnání je přehled o situaci v jednotlivých skupinách oborů z pohledu
schopností absolventů škol naplňovat příslušné potřeby místního trhu práce. Je nutné
podotknout, že zjištěné údaje na této úrovni mají pouze orientační vypovídací hodnotu a
postupy, které vedly k jejich zjištění nelze brát jako exaktní metodu, jelikož zjišťování
informací bylo předmětem přímého vyhledávání a vyhodnocování dat – situaci na úrovni
trhu práce však ve vztahu k (ne)potřebnosti některých oborů vzdělávání situují velmi
dobře 11.
Na následujících dvou stránkách jsou uvedeny Grafy 7 a 8, které ilustrují výše
uvedené skutečnosti na úrovni maturitních a učebních skupin oborů. K ucelenému
nahlédnutí situace doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.

10

V tabulkových přehledech není sledována nezaměstnanost absolventů gymnaziálních a lyceálních oborů
(skupiny oborů KKOV 78 a 79), jelikož u absolventů těchto typů středních škol je předpokladem další studium
na VŠ (či VOŠ), navíc hodnoty nezaměstnanosti absolventů jsou v případě těchto skupin oborů velmi nízké.
11
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž
byla jako potenciálně vhodná zaměstnání přiřazena též zaměstnání typu „Obchodní zástupce“, „Odborný
pracovník v oblasti pojišťovnictví“ (pojišťovací agent) apod. Po těchto zaměstnáních je na trhu práce silná
poptávka v podstatě ve všech krajích České republiky – avšak neznamená to, že ideálními uchazeči o tyto posty
jsou právě absolventi uvedených skupin oborů.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Graf 7 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Královehradeckém kraji dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen
ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše
avizované elektronické přílohy této analýzy.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Graf 8 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Královéhradeckém kraji dle
předdefinovaných skupin učebních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen
ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše
avizované elektronické přílohy této analýzy.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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PARDUBICKÝ KRAJ
5 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
5.1 Základní popis středního školství
Střední školství v Pardubickém kraji (dále PK) procházelo ve školním roce 2009/2010 další etapou
tzv. kurikulární reformy12. V jejím rámci došlo k zásadním změnám vzdělávací soustavy kraje, které
v sobě zahrnovaly také oblast středního školství. Školy začaly postupně vyučovat podle vlastnoručně
zpracovaných školských vzdělávacích plánů, které vycházely z celostátních rámcových programů. V rámci
této reformy došlo k redukci oborů vzdělávání z původních 800 na 275 šířeji koncipovaných oborů.
Na podporu změn ve vzdělávání v kraji vydal kraj dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy v PK 2008, v kterém si stanovil cíle, jejichž realizace by měla vést ke zlepšení
stavu školství v kraji. Cíle procesu v oblasti středního a speciálního školství jsou následující:
• efektivní využívání kapacit škol a jejich objektů, snížení provozních nákladů
• zvýšení efektivity využívání materiálně technického vybavení a odborného potenciálu škol
• vytváření předpokladů pro kvalitnější nabídku vzdělávacích služeb a pro zvýšení prostupnosti a
volitelnosti vzdělávacích cest
S ohledem na současný negativní demografický vývoj, který se začal ve středním školství
projevovat a na potřeby trhu práce přistoupil kraj k řadě opatření vedoucích k optimalizaci struktury škol
a struktury oborů vzdělání. Jako základní podkladový materiál k optimalizačním procesům sloužila
Analýza středního školství v Pardubickém kraji (dále „analýza“), kterou si krajský úřad na podporu svých
kroků nechal zpracovat.
Z této analýzy vyplynulo, že v současné době je Pardubický kraj na předním místě České republiky
v počtu středních škol na počet žáků. Průměrná naplněnost středních škol, vzhledem k jejich kapacitám,
je kolem 70 %, což je alarmující. Tato skutečnost přivedla vedení kraje k závěru, že je nutné v samotném
procesu optimalizace škol pokračovat s tím, že bude brán zřetel zejména na:
• uplatnitelnost absolventů na trhu práce
• homogennost oborové nabídky, zastoupení stejných oborů vzdělání, anebo podobných oborů
vzdělání stejné oborové skupiny v rámci okresu či kraje
• podíl oborů vzdělání jednotlivých oborových skupin v rámci okresů či kraje
• celkové náklady na žáka (provozní, mzdové) u srovnatelných oborů vzdělání
• majetkové poměry (budova v majetku kraje – obce)
• velikost školy, naplněnost
• zájem uchazečů o studium jednotlivých oborů vzdělání
12

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení a zlepšení
kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání směrem k utváření
a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život. Změnou procházejí i procesy řízení
vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných výsledků.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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• vliv existence školy na rozvoj daného regionu, dopravní dostupnost apod.
• nadregionální působnost
• hodnocení školy na základě inspekční a kontrolní činnosti
Z konkrétních závěrů analýzy plyne, že je nezbytně nutné omezit počty žáků přijímaných
ke studiu na gymnáziích a obchodních akademiích13 a naopak posílit nabídku studijních a učebních
oborů dle potřeb zaměstnavatelů Pardubického kraje, ale i celospolečenských trendů z hlediska vývoje
reálně existujících potřeb.
V rámci podpory středního odborného vzdělávání vyhlásila Rada Pardubického kraje stipendijní
řád s cílem zavedení stipendií na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem pro žáky studující
v nedostatkových oborech. Důvodem pro zavedení stipendií je zvýšení zájmu mladých lidí o technické
obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce
Dalším opatřením, ke kterému krajský úřad v rámci optimalizace přistoupil, bylo vytvoření
systému škol, které mají význam v nadregionálním měřítku. Do tohoto systému škol, které jsou v rámci
kraje podporovány, spadají školy:
• Střední průmyslová škola chemická, Pardubice – škola je jednou ze 4 středních škol
obdobného zaměření v ČR. Absolventi mají uplatnění ve velkých chemických podnicích PK i
ostatních krajích.
• Střední průmyslová potravinářská, Pardubice – škola je jediná v regionu a jedna
z 5 potravinářských škol v ČR, se zaměřením na výrobu a zpracování mouky, škola intenzívně
spolupracuje s potravinářskými podniky.
• Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem – velmi ojedinělá škola, která z
velké části vzdělává žáky pro Kladrubský a Slatiňanský hřebčín, které jsou národními
kulturními památkami.
• Střední škola obchodu, řemesel a služeb, Žamberk – škola se vedle obchodu snaží zachovávat
i dále rozvíjet tradiční řemesla pardubického regionu, je regionálním centrem přípravy
instalatérů pro PK.
• Střední škola zahradnická, Litomyšl – jedna z mála škol tohoto zaměření v ČR. Škola má
vysokou poptávku po absolventech ze soukromé sféry, největší škola tohoto zaměření v ČR.
• VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola, Litomyšl – jediná střední škola pedagogického
zaměření v PK. Absolventi mají široké uplatnění v mateřských a v I. stupni základních škol.
Velmi významná pro získávání doplňkových studií pedagogického směru.
• Střední škola uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí – jediná škola v regionu, která má
umělecké zaměření.
13

Ve školním roce 2009/2010 studovalo v gymnáziích v Pardubickém kraji 6 910 žáků. Celkový počet žáků na gymnáziích v
Pardubickém kraji představuje téměř 26 % z celkového počtu studující populace. Při započtení pouze 4-letých gymnázií a vyššího stupně
víceletých jde o 21 % ze studující populace 15 – 19 let. Obory s ekonomickým zaměřením studuje celkem 4 216 žáků, započteny jsou
obchodní akademie a další obory s ekonomickým zaměřením a dopravou.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 38 / 98

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

• Sportovní gymnázium, Pardubice – jediné sportovní gymnázium v PK, zajišťuje podmínky pro
sportovně talentovanou mládež.
• Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová – škola
zaměřená na dopravu a logistiku
• Konzervatoř Pardubice – jediná škola tohoto typu v kraji i sousedních regionech
5.1.1 Základní přehled o síti středních škol v kraji
V Pardubickém kraji bylo ve školním roce 2009/2010 zřizováno celkem 79 škol poskytujících
středoškolské vzdělání. Zřizovatelem většiny středních škol v Pardubickém kraji je přímo kraj, můžeme se
zde setkat též se školami zřizovanými soukromými subjekty.
Tabulka 8 Střední školy v Pardubickém kraji
zřizovatel

počet zařízení

kraj

63

obec

0

církev

1

soukromý zřizovatel
Ministerstvo vnitra ČR
celkem

14
1
79

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji za školní rok 2009/2010

Síť středních odborných škol a středních odborných učilišť zřizovaných krajem tvořily
v jednotlivých okresech:
Okres Chrudim
• 3 gymnázia
• obchodní akademie
• průmyslová škola
• 2 odborné školy
• 4 odborná učiliště
• zdravotnická škola
• praktická škola
• hotelová škola
• střední škola
• zemědělská škola
Okres Pardubice
• 5 gymnázií
• 2 obchodní akademie
• 10 odborných škol
• 2 průmyslové školy
• 3 odborná učiliště
• 2 praktické školy
• zdravotnická škola

Okres Svitavy
• 4 gymnázia
• 5 odborných škol
• 2 obchodní akademie
• zdravotnická škola
• 2 odborná učiliště
• praktická škola
• pedagogická škola
Okres Ústí nad Orlicí
• 6 gymnázií
• obchodní akademie
• 7 odborných škol
• průmyslová škola
• 2 odborné učiliště
• zdravotnická škola
• praktická škola
• zemědělská škola
• uměleckoprůmyslová škola
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5.1.2 Počty žáků ve středních školách
Ve výroční zprávě se uvádí, že na středních školách všech typů v Pardubickém kraji bylo
vzděláváno k 30. 9. 2010 celkem 25 400 žáků.
Tabulka 9 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého
vzdělání

kategorie vzdělání

počty žáků

meziroční
rozdíl

2008/2009 2009/2010

střední vzdělání s
maturitní zkouškou

K

7 061

6 910

-151

L
z toho nástavbové studium

2 493
582

2 555
554

62
-28

10 174

10 117

-57

129

139

10

19 728

19 582

-146

5 281

5 135

-146

M
z toho zkrácené studium
celkem
H

střední vzdělání s
výučním listem

E

střední vzdělání

629

604

-25

5 910

5 739

-171

C

69

79

10

J

0

0

0

69

79

10

celkem

celkem

celkem
25 707
25 400
-307
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji za školní rok 2009/2010
C, J – střední vzdělání
E, H – střední vzdělání s výučním listem
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu
L, M – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Porovnáme-li mezi sebou školní roky 2008/2009 a 2009/2010 snížil se počet studujících
v Pardubickém kraji v oborech středního vzdělávání o 307 žáků tj. 1,2 %14. Největší zájem ze strany
studentů je o maturitní obory, které navštěvovalo 74,4% žáků, učební obory 22,6 % žáků a nástavbové
obory 2,2 %.
Pokles počtu žáků je ovlivněn poklesem studujících v oborech středního odborného vzdělávání
s výučním listem. Jak ukazuje přehled ve školním roce 2009/2010 došlo ke snížení počtu žáků
učňovského školství o 171 žáků a také gymnaziálního studia, pokles počtu žáků o 151 osob. Důvodem
tohoto poklesu je především nepříznivý demografický vývoj.
Jak je již výše uvedeno schválila Rada Pardubického kraje, s ohledem na pokles počtu žáků na
středních školách a současně na požadavky trhu práce, stipendijní systém na podporu středního vzdělání
14

Zdroj: Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji za školní rok 2009/2010 (dále jen „výroční
zpráva“)
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také v oborech vzdělávání ukončeného výučním listem a to v oborech strojírenských, elektrotechnických
a stavebních. Rada kraje se rozhodla finančně podporovat z rozpočtu města žáky vybraných oborů
v průběhu jejich profesní přípravy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-51-E/01 Strojírenské práce
23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba
23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví
36-56-H/01 Kominík
36-67-H/01 Zedník
36-67-E/01 a 36-67-E/001 Zednické práce
36-64-H/01 Tesař
36-64-E/01 Tesařské práce
36-65-H/01 Vodař
36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
29-56-H/01 Řezník - uzenář
41-52-E/01 a 41-52-E/011 Zahradnické práce
28-52-H/01 Chemik
23-44-L/01 a 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
29-51-E/01 Potravinářská výroba

Toto opatření je platné března 2010, pro každý nový školní rok je přehled podporovaných oborů
revidován a aktualizován v souladu s potřebami na trhu pracovních sil.

5.2 Demografický vývoj
Jedním z faktorů, který bude v následujících letech do značné míry determinovat možnosti
rozvoje středního vzdělávání a střední školy v Pardubickém kraji, bude demografický vývoj.
Pro provádění úvah týkajících se směrů rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji je důležité
se zabývat trendy v počtu narozených dětí, které jsou určující pro optimální nastavení kapacit o
zefektivnění chodu institucí poskytujících vzdělávání.
V prvních letech nového tisíciletí došlo k nárůstu počtu narozených dětí, který nastoupil po
prudkém poklesu v devadesátých letech minulého století. Tento krátký růst kulminuje v roce 2009.
Počet narozených dětí je východiskem pro následující přehled Grafu 9, který zachycuje vývoj počtu
15letých od roku 2006 až do roku 2025.
Nyní se školy nachází v období postupného poklesu počtu žáků na středních školách, který
v minulých letech ovlivnil vývoj základního školství. Ze středních škol odcházejí silnější ročníky a
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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nastupují populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve školním roce 2010/2011 nastoupili
patnáctiletí, kteří jsou v následujícím grafu uvedeni v roce 2010 (tj. 4 968 žáků), v předchozím školním
roce 2009/2010 opouštěli střední školy žáci uvedeni v bodech roku 2006 a 2007.
Graf 9 - Vývoj počtu 15-letých v Pardubickém kraji v letech 2006 -2025
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Zdroj: ČSÚ

Předchozí graf zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025, kdy
se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne patnácti let 87,54 %
z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující vývoj, který se odvíjí od poklesu
počtu narozených v letech 1995 až 2006 (tyto ročníky budou do středních škol vstupovat v letech 2011
až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení hodnot počtu žáků na středních školách z prvních let 21.
století. V roce 2011 tvoří tato věková kohorta pouhých 71,12 % stavu roku 2006.
Počty dětí vpravo od bodu označeného rokem 2010 se budou v jednotlivých letech ucházet o
studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od bodu roku 2010 budou střední vzdělávání
opouštět jako absolventi. V počtu žáků na středních školách očekáváme do roku 2020 klesající vývoj.
Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu není
nahodilým, ale trvalým jevem.
Pro úplnost je nutné dodat, že počty nových studentů v každém roce jsou pouze orientační.
Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je nastíněn ve výroční
zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje. Do 1. ročníků středních škol je
nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů středního vzdělání s výučním listem je tento
poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je odložený nástup na základní školu. Dále je tento poměr
způsoben skupinou žáků, kteří se hlásí do 1. ročníku střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru
vzdělání) nebo se hlásí do 1. ročníku z různých důvodů později.
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5.3 Nově přijatí žáci
Dle údajů k 30. 4. 2011 uvedených na webových stránkách Národního ústavu odborného
vzdělávání bylo přijato ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech středních škol v PK celkem
6 135 žáků což bylo o 593 studentů (8,8%) méně než v předchozím školním roce. Ke studiu v oborech
středního vzdělávání s výučním listem bylo přijato 1 834 žáků (pokles o 145 žáků), do oborů středního
vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem nastoupilo 426 žáků (pokles o 129 osob), obory
středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 2 351 žáků (pokles o 343
osob), u středního vzdělávání bez maturity je to 32 žáků (pokles 9 osob) a na gymnázia nastoupilo 1 081
žáků, což je o 67 osob méně než v předchozím školním roce.
Tabulka 10 Podíly nově přijatých žáků v Pardubickém kraji (denní studium)
PK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E, H)

střední vzdělání s
maturitní
zkouškou a
odborným
výcvikem (L0)

střední
vzdělání
(C, J)

střední
gymnaziální celkem
vzdělání s
vzdělání (K)
maturitní
zkouškou (M)

2006/2007

2 236

457

40

2 826

1 332

6 891

2007/2008

2 118

532

29

2 799

1 274

6 752

2008/2009

2 020

527

42

2 766

1 297

6 652

2009/2010

1 979

555

41

2 694

1 148

6 417

2010/2011
rozdíl šk. rok 2009/2010 a
2010/2011

1 834

426

32

2 351

1 081

5 724

-145

-129

-9

-343

-67

-693

rozdíl vyjádřený v procentech

-7%

-23%

-22%

-13%

-6%

-11%

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
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Graf 10 - Podíl nově přijatých žáků v PK (denní studium)

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

E, H – střední vzdělání s výučním listem (SVsVL) L - střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (SVsMZaOV)
C, J – střední vzdělání (SV)
M – střední vzdělání s maturitní zkouškou (SVsMZ)
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu (GV)

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o počtu nově přijímaných žáků do středního
vzdělávání v kraji pro školní rok 2010/2011 a jejich oborovém složení.
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Tabulka 11 Počty nově přijatých žáků v Pardubickém kraji ve školním roce 2010/2011 (stav k 30. 4. 2011)
Pardubický kraj
Skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

SVsVL
počet podíl ČR
0,0%
339 18,5% 18,2%
127 6,9% 6,4%
0,3%
92 5,0% 6,3%
3 0,2% 0,5%
0,1%
103 5,6% 6,1%
41 2,2% 0,4%
266 14,5% 12,4%
0,2%
11 0,6% 0,5%
237 12,9% 8,7%
27

1,5%

SVsMZaOV
počet podíl ČR
0,6%
35 8,2% 14,9%
95 22,3% 18,9%
0,7%
0,3%
25
28

5,9%
6,6%

1,2%
6,1%

73 17,1% 17,1%
0,4%

0,5%

366 20,0% 23,1%
52 2,8% 6,0%

78 18,3% 11,5%
35 8,2% 10,3%

154

8,4%

9,1%

57 13,4% 14,8%

10

0,5%

0,4%

6 0,3% 0,7%
3,3%
1834 100% 100%
426 100% 100%
Poznámka: (Červená značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji ve
výrazně menší.)

Celkem

SV
počet podíl

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl
32 1,4% 1,2%
32 0,7%
0,6%
165 7,0% 8,2%
165 3,6%
4,2%
0,1%
0,1%
69 2,9% 5,1%
443 9,5% 109,0%
109 26,5%
117 5,0% 5,7%
339 7,3%
7,1%
39 9,5%
80 3,4% 0,9%
80 1,7%
0,6%
51 2,2% 0,5%
143 3,1%
2,7%
17 4,1%
20 0,9% 0,4%
23 0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
0,5%
128 2,8%
2,7%
27 1,1% 0,5%
96 2,1%
0,9%
164 7,0% 6,3%
430 9,3%
8,0%
21 5,1%
48 2,0% 2,4%
48 1,0%
1,3%
0,3%
84 1,8%
1,8%
222 9,4% 4,3%
459 9,9%
5,6%
20 4,9%
26 1,1% 0,9%
26 0,6%
0,5%
1,3%
210 8,9% 7,8%
237 5,1%
4,2%
3,0%
509 21,7% 19,4%
509 11,0%
9,9%
179 43,6%
138 5,9% 8,2%
582 12,5% 14,2%
0,1%
87 1,9%
3,3%
42 1,8% 5,7%
42 0,9%
2,9%
1,2%
211 4,5%
4,9%
26 6,3%
0,4%
0,2%
1,7%
172 7,3% 5,7%
182 3,9%
3,1%
32 100,0% 92,6%
206 8,8% 11,1%
238 5,1%
6,7%
0,3%
53 2,3% 4,6%
59 1,3%
2,9%
32 100% 100% 2351 100% 100% 4643 100% 100%
411 100%
srovnání s ČR výrazně větší; modrá značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků
ČR

Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Z hlediska oborové struktury žáků, kteří byli přijati ve školním roce 2010/2011 ke studiu
v Pardubickém kraji stojí v čele skupiny oborů obory:
•
•
•
•
•

Gastronomie, hotelnictví a turismus s 582 přijatých žáků
Ekonomika a administrativa s 509 žáky,
Zemědělství a lesnictví s 459 přijatých žáků,
Strojírenství strojírenská výroba s 443 přijatými žáky
Stavebnictví, geodézie a kartografie s 430 žáky.

Do oborů Obecně odborné přípravy, které v sobě zahrnují lycea technická, přírodovědná a
pedagogická, nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 206 žáků.
Na základě výsledku uvedených dat je zřejmé, že v některých oborech nastoupil v kraji ke studiu
větší podíl žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
•

Střední vzdělání s výučním listem
- Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie – obory Tiskař na polygrafických strojích,
Reprodukční grafik a Knihař, celkem se přihlásilo ke studiu 27 studentů
- Zdravotnictví – obor Ošetřovatel, do oboru nastoupilo celkem 27 studentů

•

Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
- Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – obor Operátor dřevařské a nábytkářské
výroby, 25 přijatých studentů

•

Střední vzdělání s maturitou
- Technická chemie a chemie silikátů – obor Aplikovaná chemie, celkem přijato 80 studentů
- Potravinářství a potravinářská chemie – obory Technologie potravin a Analýza potravin,
celkem přijato ke studiu 51 studentů
- Textilní výroba a oděvnictví – obor Oděvnictví, ke studiu bylo přijato 20 studentů
- Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie – obor Obalová technika, ke studiu se
přihlásilo 41 studentů
- Zemědělství a lesnictví – obory Agropodnikání, Zahradnictví, Mechanizace a služby, ke studiu
bylo přijato celkem 222 studentů

Naopak jsou v Pardubickém kraji vyučovány obory, do kterých nastoupil ke studiu ve školním
roce 2010/2011 relativně menší podíl žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
•

Střední vzdělání s výučním listem
- Textilní výroba a oděvnictví – ke studiu byli přijati 3 studenti, pro školní rok 2012/2013 nebyly
v této kategorii vzdělávání učební obory otevřeny

•

Střední vzdělání s maturitou
- Právo, právní a veřejnosprávní činnosti, na obor Veřejnosprávní činnosti bylo přijato 42
studentů
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5.4 Absolventi v kraji
Následující tabulka zachycuje počty a podíly absolventů v kraji v uvedeném školním roce,
rozčleněné podle jednotlivých vzdělanostních kategorií a podle skupin oborů vzdělání.
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Tabulka 12 Počty a podíly absolventů v Pardubickém kraji v roce 2010
Pardubický kraj
Skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

SVsVL
SVsMZaOV
SV
počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl

355 24,4%
112 7,7%

18,5%
6,9%

64 19,0%
73 21,7%

8,2%
22,3%

102
14

7,0%
1,0%

5,0%
0,2%

81
30
114

5,6%
2,1%
7,8%

5,6%
2,2%
14,5%

14
21

4,2%
6,3%

5,9%
6,6%

192 13,2%

0,6%
12,9%

49 14,6%

17,1%

17

1,2%

1,5%

275 18,9%
50 3,4%

20,0%
2,8%

8 2,4%
34 10,1%

18,3%
8,2%

8,4%

73 21,7%

13,4%

106

7,3%

0,5%

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP
30 1,3%
1,4%
30 0,7%
0,7%
7,0%
3,6%
127
154
53
46
44

124
31
28
171

5,6%
6,8%
2,3%
2,0%
1,9%

5,5%
1,4%
1,2%
7,6%

185 8,2%
490 21,7%
252 11,2%
141 6,2%
33

1,5%

2,9%
5,0%
3,4%
2,2%
0,9%

546 13,4%
339 8,3%
53 1,3%
148 3,6%
58 1,4%
95
51
238
31
77
363

1,1%
7,0%
2,0%
9,4%
1,1%
8,9%
21,7%
5,9%
1,8%

2,3%
1,3%
5,9%
0,8%
1,9%
8,9%

2,02 5,0%
490 12,1%
252 6,2%
424 10,4%
84 2,1%
33 0,8%
179 4,4%

9,5%
7,3%
1,7%
3,1%
0,5%
2,8%
2,1%
9,3%
1,0%
1,8%
9,9%
0,6%
5,1%
11,0%
12,5%
1,9%
0,9%
4,5%

18 9,0%
22 11,1%

9,5%
4,1%

18

9,0%

5,1%

8

4,0%

4,9%

111 55,8%
8 4,0%

43,6%

14

7,0%

6,3%

54 2,4%
7,3%
54 1,3%
3,9%
251 11,1%
8,8%
267 6,6%
5,1%
5 0,3%
0,3%
45 2,0%
2,3%
50 1,2%
1,3%
1453
100%
100%
336
100%
100%
16
100%
100%
2259
100%
100%
4064
100%
100%
199 100%
100%
Celkem
Poznámka: (Červená - podíl nově přijatých žáků v kraji (pod-NP) je ve srovnání s podílem absolventů výrazně větší; modrá - podíl nově přijatých žáků v kraji je výrazně menší.)
16 100,0% 100,0%

Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak nejvíce žáků absolvovalo v roce 2010 v následujících
skupinách oborů:
• Strojírenství a strojírenská výroba s 546 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 443
žáků),
• Ekonomika a administrativa s 490 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 509 žáků),
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 424 žáky (ke studiu přijato 582 žáků),
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 339 absolventy (ke studiu přijato ve
stejném školním roce 339 žáků)
V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 251 studentů (střední vzdělávání s maturitní
zkouškou) a 16 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 238
žáků.
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Strojírenství a strojírenská výroba s 355 žáky (přijato ke studiu ve školním roce 2009/2010
celkem 339 žáků)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 275 žáky (přijato 366 žáků)
• Zemědělství – lesnictví se 192 žáky (přijato 237 žáků)
u středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to následující
skupiny oborů:
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika se 73 absolventy (přijato 95 žáků)
• Osobní a pro. služby se 73 absolventy (přijato 57 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba se 64 žáky (přijato ke studiu ve školním roce 2009/2010
celkem 35 žáků)
V případě středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů
• Ekonomika a administrativa se 490 žáky (ke studiu přijato 509 žáků)
• Podnikání v oborech s 252 žáky (ke studiu přijato 0 žáků)
• Zdravotnictví se 185 absolventy (přijato 210 žáků)
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6 TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti 15 k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %). Míru
nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 8 krajů, nejvyšší byla v krajích Ústecký
(12,38 %), Moravskoslezský (10,66 %) a Olomoucký (10,16 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla
zaznamenána v krajích Hlavní město Praha (4,01 %), Jihočeský (6,44 %), Plzeňský (6,46 %),
Královehradecký (6,65 %) a Středočeský (6,76 %).
K 30. 9. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních
pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 25 366 uchazečů.
V průběhu září 2011 bylo nově zaevidováno 70 457 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 18 614 osob méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4 621 osob méně.
Z evidence v září 2011 odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob méně než v září 2010. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více než v předchozím měsíci a o 2 375
méně než v září minulého roku.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského, kde zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni jako v srpnu 2011 – největší pokles byl
zaznamenán v kraji Vysočina (o 0,32 %), Jihočeském a Pardubickém (o 0,21 %).
K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých všech
stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob a ve srovnání
se zářím 2010 byl nižší o 3 990 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %,
říjen 2010 – 7,9 %).
ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl o 963 nižší
než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově nahlášeno nebo
uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech
Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1).

15

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat.
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Graf 11 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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Zdroj: Úřad práce ČR

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 51 / 98

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

7 TRH PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI
Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech. Svou rozlohou 4 519 km2 (5,7 % rozlohy ČR) je
Pardubický kraj pátým nejmenším krajem ČR a je složený ze čtyř okresů – Chrudim, Pardubice, Svitavy a
Ústí nad Orlicí. Správním centrem Pardubického kraje jsou Pardubice. Sídelní struktuře kraje dominuje
převaha středně velkých a menších obcí a měst.
Hospodářsky nejvýznamnějším územím je úrodný pás podél toku Labe – Polabí. Kraj lze označit
jako průmyslově - zemědělský. V zemědělství, které je soustředěno především do úrodné Polabské
nížiny, je zaměstnán nadprůměrný počet pracovníků. Z celkové rozlohy kraje zaujímá zemědělská
půda 60,75 %, lesy 29 % a vodní plochy 1,35 %.
Významné postavení v kraji má chemický průmysl, včetně rafinerií, všeobecné strojírenství,
kožedělní průmysl a výroba optických přístrojů. Nejsilnější průmyslovou oblastí kraje je všeobecné
strojírenství, dále pak průmysl textilní, oděvní, kožedělný, nejvyšší podíl na celostátní produkci má pak
průmysl chemický.
Průmysl a stavebnictví má v Pardubickém kraji nadále vysoký podíl na zaměstnanosti – pracuje
v nich více než 50 % všech zaměstnanců v kraji. K významným odvětvím vedle již zmíněných patří dále
výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových
minerálních výrobků, potravinářský průmysl, chemický průmysl a petrochemie.
Pardubice a okolí jsou proslavené výrobou perníku, i proto je zde velmi výrazně zastoupen podíl
firem vyrábějící potravinářské výrobky, především pak cukrovinky.
Ve zprávě o situaci na trhu práce v Pardubickém kraji v roce 2010 jsou popsány silné a slabé
stránky regionu, které mapují oblast přírodního a kulturního prostředí, zemědělství a infrastruktury,
ekonomiky, podnikání, cestovního ruchu, lidských zdrojů a zaměstnanosti.

7.1 Silné stránky kraje16
• Atraktivita pro zahraniční investory (zejména okres Pardubice a Svitavy).
• Stabilní a diverzifikovaná průmyslová základna.
• Proexportní orientace kraje (nejnižší pokles exportu mezi kraji ČR v důsledku ekonomické
krize).
• Volné rozvojové plochy pro podnikání.
• Stálý růst počtu právnických osob.
• Napojení na mezinárodní železniční koridory.
• Dynamicky se rozvíjející integrovaný dopravní systém do celého kraje.
• Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií.
16

http://portal.mpsv.cz
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• Rychle rostoucí síť cyklotras a hlavně cyklostezek, které představují u městských sídel i
bezpečnou alternativu dopravy do práce.
• Existence stále se rozvíjejícího veřejného letiště Pardubice s mezinárodním statutem
• Výhodná geografická poloha v centrální části ČR.
• Celkově rostoucí počet obyvatel kraje (v důsledku přirozeného přírůstku i migrace).
• Dynamicky se rozvíjející Univerzita Pardubice.
• Míra nezaměstnanosti kopíruje průměrné hodnoty ČR.
• Kvalitní životní prostředí celého kraje bez rozsáhlejších problémových lokalit.
• Nízká míra kriminality v kraji (3. nejnižší mezi kraji v ČR).
• Aktuální Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (2010).

7.2 Slabé stránky kraje 17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nerovnoměrné rozložení ekonomických aktivit.
Relativně nízká podnikatelská aktivita.
Malá nabídka atraktivit cestovního ruchu národního a mezinárodního významu.
Nízký počet návštěvníků kraje a využití ubytovacích kapacit.
Chybí páteřní silniční infrastruktura vyššího řádu (dálnice a rychlostní silnice).
Dočasný pokles výkonů letiště Pardubice.
Nízké využití nabídky průmyslových zón.
Absence hojně navštěvovaných kulturních památek celorepublikového významu.
V některých územích špatná kvalita dopravní infrastrktury i nedostatečná obslužnost.
Nerovnoměrné rozmístění zdravotnických a sociálních zařízení a služeb.
Nedořešené sanace v řadě lokalit starých ekologických zátěží (brownfields).
Nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s koncovou ČOV.
Čtvrtá nejnižší úroveň mezd v ČR.

Mezi významné podniky v kraji z hlediska zaměstnanosti patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
17

Iveco Czech Republic Vysoké Mýto (dříve Karosa)
Korado Česká Třebová
Paramo Pardubice (Česká rafinérská)
Synthesia Semtín
BOTAS Skuteč
Perla Ústí nad Orlicí
Orlické papírny Lanškroun
Evona Chrudim
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7.3 Zastoupení profesních tříd v Pardubickém kraji
Jak plyne z níže uvedeného grafu je v kraji významně zastoupena profesní třída technických,
zdravotnických a pedagogických pracovníků (PK 23,5%, ČR 24,7%), dále jsou pak hojně zastoupené
profese Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (PK 18,8%, ČR 17,4%), Obsluha strojů a
zařízení (PK 15,3%, ČR 13,7%) a Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (PK 6,8%, ČR 6,3%). Vyšší
zastoupení než je republikový průměr mají také zaměstnanci v profesích Nižší administrativní pracovníci
(PK 8,1%, ČR 7,9%).
Porovnáme-li zastoupení profesních tříd v Pardubickém kraji se stavem v celé ČR, je možné
konstatovat, že v kraji mají vyšší zastoupení profese vyžadující právě střední vzdělání s maturitou,
střední odborní vzdělání s výučním listem.
Graf 12 - Zastoupení profesních tříd v Pardubickém kraji

Zdroj: UNIV

Vysvětlivky:
1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní pracovníci
3 Techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci (včetně
příbuzných oborů)
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně
příbuzných oborů)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
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7.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Prvenství v zaměstnanosti podle odvětví drží v Pardubickém kraji Zpracovatelský průmysl. V
podnicích zpracovatelského průmyslu je zaměstnáno 32,1 % z celkového počtu zaměstnaných osob
v kraji (republikový průměr činí 25,3 %). Vysoké podíly zaměstnaných osob vykazují též obory
Velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel (12,0 %) a Stavebnictví (9,9 %). Specifikem
kraje je oproti většině krajů v ČR, procentuální zastoupení pracovníků v odvětví zemědělství, lesnictví a
rybářství (PK 4,4 %, ČR 3,1 %).
Graf 13 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích

Zdroj: ČSÚ
Vysvětlivky ke grafu:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
C Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod, opravárenství motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
M Profesní, vědecké a technické činnosti
O Veřejná správa a obrana, pov. sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
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7.5 Nezaměstnanost v kraji
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR klesla k 30. 9. 2011 krajská míra registrované
nezaměstnanosti na hodnotu 7,43 % (nejnižší nezaměstnanost od června 2009). V porovnání se srpnem
2011 se snížila 0,2 procentního bodu, oproti září 2010 došlo k viditelnému poklesu o 0,8 procentního
bodu.
Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla 8,02 %, Pardubický
kraj se tak stal regionem s šestou nejnižší nezaměstnaností v zemi a to za hlavním městem Prahou,
Jihočeským krajem, Plzeňským, Středočeským a Královehradeckým krajem.
Graf 14 Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní
místo

Zdroj: Český statistický úřad

Z pohledu nižších územních jednotek byla v září 2011 zaznamenána nejnižší míra
nezaměstnanosti v okrese okres Pardubice (5,5 %), naopak nejvyšší v okrese Svitavy (10,1 %). Při
hodnocení podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České republiky byly okresy
Kraje Vysočina seřazeny následovně: okres Chrudim (7,9 %, 46. místo), okres Pardubice (5,5 %, 65.
místo), okres Svitavy (10,1 %, 18. místo) a okres Ústí nad Orlicí (7,6 %, 50. místo). Nejvyšší
nezaměstnanost v celé zemi příslušela okresům Most a Bruntál, nejnižší nezaměstnanost náležela
okresům Praha – východ a Praha – západ.
Trend měsíců srpna i září 2011 navázal na trend klesající nezaměstnanosti, který byl typický pro
celé první pololetí roku 2011. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru, tempo klesající
nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst. Otázkou pro příští měsíce
zůstává potenciál vlivu „druhé vlny“ hospodářské krize, která by mohla nepříznivě ovlivnit situaci
v zaměstnanosti napříč celou Českou republikou.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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7.6 Volná pracovní místa
Nabídka volných pracovních příležitostí, vedená úřady práce v Pardubickém kraji, obsahovala
k 30. 9. 2011 přesně 3 168 volných pracovních míst, proti měsíci srpnu počet jen mírně stoupl (o 30
míst).
Z celkového počtu volných pracovních míst byla v září 2011 necelá polovina hlášena v okrese
Pardubice. Na jedno volné místo v kraji připadlo ke konci září v kraji cca 7 nezaměstnaných, nejvíc v
okrese Svitavy (cca 12) a nejméně v okrese Pardubice (cca 4 osoby). Celorepublikový průměr činil 11,5
dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo.
Nejvíce volných pracovních míst evidovaných na úřadu práce v Pardubickém kraji bylo v oborech:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu
technici ve fyzikálních oborech
slévači
svářeči a příbuzní pracovníci
zámečníci
kováři
nástrojaři
obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků
zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí
obchodní zástupci
odborní zdravotničtí pracovníci
provozní pracovníci stravování (kuchaři, servírky, číšníci
učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci (učitelé odborného výcviku).

V analýze zpracované hospodářskou komorou ČR Průzkum a analýza potřeb zaměstnavatelů ve
vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření (říjen 2011) se uvádí, že na trhu práce jsou
ze strany zaměstnavatelů kladeny požadavky na zaměstnance jednoznačně technických profesí a
odborných řemesel. Jedná se především o profese strojírenské, elektro, obráběče a také slévače.

7.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu současné nezaměstnanosti v Pardubickém kraji nejsou absolventi škol řazeni mezi
nejohroženější skupinu na trhu práce. K největšímu nárůstu počtu absolventů a mladistvých došlo právě
v měsíci září, kdy se po absolvování škol a využití posledních prázdnin tradičně registruje na úřadech
práce nejvíce absolventů.
Skupina nezaměstnaných absolventů se podílí na celkovém počtu nezaměstnaný v kraji 8,4%.
Z celkového počtu volných pracovních míst 3 168 bylo 746 určeno pro absolventy a mladistvé.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferují v řadě oborů
praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s
finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody, které jsou zaměstnavateli uváděny
jako důvod, proč nepřijímají na volné pracovní pozice absolventy, patří:
•
•
•
•
•

nepřipravenost pro vstup na trh práce, malá obeznámenost s pracovně-právními vztahy
absence informací ze světa práce, neznalost zdrojů těchto informací
nízká motivace k hledání práce, leckdy nízké sebevědomí
nejasná představa o pracovním zařazení (pracovním místě)
mnohdy absence pocitu zodpovědnosti a samostatného aktivního přístupu

V následující tabulace jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů škol, počty absolventů z
předchozích školních roků z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů v Pardubickém kraji podle
kategorie vzdělání (střední vzdělání s výučním listem, gymnaziální vzdělání, střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou a odborným výcvikem a nástavbové vzdělání, střední odborné vzdělání s maturitní
zkouškou a vyšší odborné vzdělání). Pro porovnání jsou rovněž uvedeny míry nezaměstnanosti
absolventů za ČR. V posledním řádku jsou uvedeny dubnové hodnoty pro rok 2011.
Tabulka 13 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k 30. 4. 2011)
PK

rok

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

Abs

NZ

kraj

ČR

Gymnaziální vzdělání K

Abs

NZ kraj

ČR

Střední odborné
vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným
výcvikem, nástavbové
vzdělávání - L0, L5
Abs NZ

2006 1 954 260 13,3% 15,7% 1 254 65 5,2% 4,4% 592 58

kraj

ČR

Střední odborné vzdělání
s maturitní zkouškou - M

Celkem

Abs

Abs

NZ

kraj

ČR

NZ

9,8% 14,0% 2 333 243 10,4% 11,0% 6 133 626

2007 1 936 147

7,6% 10,5% 1 209 36 3,0% 3,2% 550 57 10,4% 11,1% 2 396 161

6,7%

7,8% 6 091 401

2008 1 774

5,0%

7,8% 2 525 109

4,3%

5,7% 6 021 261

2009 1 670 291 17,4% 13,4% 1 181 44 3,7% 2,4% 548 87 15,9% 11,8% 2 293 158

6,9%

7,8% 5 692 580

2010 1 655 316 19,1% 19,4% 1 231 35 2,8% 3,0% 592 93 15,7% 19,3% 2 174 210

9,7% 10,6% 5 652 654

2011 1 453 236 16,2% 18,7% 1 238 34 2,7% 3,2% 535 71 15,3% 18,2% 2 259 194

8,6% 11,4% 5 485 535

89

6,9% 1 184 26 2,2% 2,5% 538 37

6,9%

Zdroj: NÚOV
Pozn.
Abs. – počet absolventů (za školní roky 2005/06 až 2009/2010; NZ – počet nezaměstnaných absolventů (dubnové hodnoty); Kraj –
míra nezaměstnanosti absolventů v kraji; ČR- míra nezaměstnanosti absolventů v republikovém měřítku

V dubnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol
v Pardubickém kraji 9,8 % (566 nezaměstnaných absolventů), což je hodnota nižší než celorepublikový
průměr (12,2 %). Seřadíme-li kraje podle velikosti míry nezaměstnanosti absolventů škol, od nejnižší po
nejvyšší hodnotu, zaujímá Pardubický kraj 3. místo v České republice. Pro srovnání: nejnižší míra
nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,0 %) a v Plzeňském
kraji (10,3 %), nejvyšší v Královehradecký (30,8 %) a Zlínský (24,5 %).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Královéhradeckého kraje podle kategorií
dosaženého vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi s vyšší kategorií vzdělání, tj.
absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech kategorie K - gymnazisté. (Je to zčásti dáno
i tím, že ve studiu pokračuje větší část těchto absolventů.) Nižší byla rovněž míra nezaměstnanosti
absolventů vyšších odborných škol.
Míra nezaměstnanosti absolventů všech kategorií středního vzdělání s maturitní zkouškou se v
posledním roce mírně zvýšila, pravděpodobně zde ještě působil vliv ekonomické krize. Mírně klesla u
vyučených a výrazně se snížila u absolventů vyšších odborných škol
Následující tabulka uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen podle
kategorie vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin oborů vzdělání
chybí hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii vzdělání v kraji buď
nevyučuje, nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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16 Ekologie a ochr. ŽP
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

Celkem

3,8%
13,9%
13,0%
18,9%
21,9%
23,0%
33,3%
22,9%
12,3%
24,7%
14,6%

355
112

39
14

11,0%
12,5%

102
14

19
2

18,6%
14,3%

81
30
114

18
3
32

22,2%
10,0%
28,1%

192

20

10,4%

18,2%

17

4

23,5%

23,3%

82
95

7
6

8,5%
6,3%

14
21
18

1
3
2

7,1%
14,3%
11,1%

49
8

7
2

14,3%
25,0%

275
50

61
7

22,2%
14,0%

22,3%
19,2%

111
16
34

106

16

15,1%

17,5%

87

5
1453

1
236

20,0%
16%

Gymnaziální vzdělání

12,4%
18,7%

535

2

6,7%

127
154
53
46
44

16
18
0
4
7

12,6%
11,7%
0,0%
8,7%
15,9%

29,3%
15,8%
15,8%
13,1%
13,8%
22,6%

124
31
28
171

11
4
1
21

8,9%
12,9%
3,6%
12,3%

185
490
252
141

10
32
18
22

5,4%
6,5%
7,1%
15,6%

33

5

15,2%

54
7
251 10
18,2%
45
6
18,2% 2259 194
1238 34

13,0%
4,0%
13,3%
9%
2,7%

15,3%
6,3%
14,7%

18,9%
21,7%
19,3%
21,2%

19

21,8%

22,0%

13,3%

ČR%

nezaměstnanosti v
%

30
5,7%
10,7%
14,6%
21,7%
30,8%
19,8%

17
1
5

71

střední vzdělání s maturitní
zkouškou - M
počet absolventů
(2010)
počet
nezaměstnaných
absolventů
míra

ČR%

střední vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným
výcvikem - L/0, nástavbové
vzdělání - L/5
počet absolventů
(2010)
počet
nezaměstnaných
absolventů
míra
nezaměstnanosti v
%

Skupina oborů

ČR%

Pardubický kraj

střední vzdělání s výučním listem
- E,H
počet absolventů
(2010)
počet
nezaměstnaných
absolventů
míra
nezaměstnanosti v
%

Tabulka 14 Počta absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělávání středních škol v Pardubickém kraji k 30. 4. 2011

16,9%
13,6%
10,2%
10,5%
9,1%
15,7%
18,2%
27,3%
19,4%
18,2%
12,7%
13,8%
8,0%
15,6%
10,8%
8,2%
11,6%
12,8%
13,4%
10,9%
13,7%
8,1%
13,1%
11,4%
7,5%
13,4%
11%
3,2%

Zdroj: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011, NÚV s využitím dat ČSÚ MMSV a Ústavu pro
informace ve vzdělávání

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; MNA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů v ČR
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Největší skupinou neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti tvořili
absolventi oborů s výučním listem (236 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 16,2%), následovaní
absolventy oborů s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem (71 osob, míra
nezaměstnanosti absolventů 13,3%),
Pokud porovnáme hodnoty míry nezaměstnanosti, tak v případě oborů s výučním listem mají
nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventi skupiny oborů (do výčtu nejsou uváděny statisticky
nevýznamné obory, které absolvují pouze jednotky žáků) 18:
•
•
•

Stavebnictví, geodézie a kartografie (28,1%)
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (22,2%)
Gastronomie, hotelnictví a turismus (22,2%)
V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to skupina

•
•

Osobní a provozní služby (21,8%)
Podnikání v oborech, odvětví (15,3%)
V případě oborů s maturitou se jedná o skupinu oborů:

•

Gastronomie, hotelnictví a turismus (15,6%)

Na tomto místě je potřeba zmínit fakt, že vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti vykazovali
k 30. 4. 2011, vedle jiných, i absolventi těch skupin oborů, které byly Pardubickým krajem zahrnuty do
systému podpory nedostatkových profesí – týká se to především skupiny oborů Stavebnictví, geodézie
a kartografie (jež se jako problémový jeví napříč všemi úrovněmi středoškolského vzdělání).

•

18

V případě oborů s výučním listem jde o obor Zdravotnictví (23,5%, 4 absolventi), oborů s maturitou s odborným výcvikem a
nástavbového studia Zemědělství a lesnictví (25,0%, 2 absolventi), oborů s maturitou Textilní výroba a oděvnictví (15,9%, 4
absolventi), Právo, právní a veřejnosprávní činnost (15,2%, 5 absolventů).
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8 IDENTIFIKACE DISPARIT A NÁVRHY JEJICH ELIMINACE
Z informací uvedených v předchozích kapitolách a z dalších informačních zdrojů, v neposlední
řadě i ze strany názorů zástupců veřejné i soukromé sféry v Pardubickém kraji vyplývá, že prakticky
shodně s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce v Pardubickém kraji obecně lepší
uplatnitelnost obory technické (řemeslné) nežli obory službové. Relativně horší uplatnitelnost na trhu
práce mají také absolventi oborů v oblasti Gastronomie, hotelnictví a turismus, i když v některých
okresech kraje jsou profese vycházející z těchto oborů poptávány. Význam technických oborů pro
Pardubický kraj jako takový potvrzuje i struktura jeho hospodářství, ve kterém dominuje zpracovatelský
průmysl.
Z informací zástupců regionu vyplývá, že v regionu je stále citelný nedostatek absolventů
technických oborů zakončených maturitní zkouškou, ale i s výučním listem. Ten je způsobován ve své
podstatě dvěma základními faktory:
•
•

nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let nedosáhne více
než cca 78,5 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium
technických oborů a řemeslných oborů.

Převis poptávky po technicky kvalifikovaných pracovnících nad jejich nabídkou přetrvává ostatně
ve všech krajích České republiky – tento stav je v podstatě neměnný i v období kolísavého vývoje
hospodářství, resp. v období stávající přetrvávající hospodářské krize. Výzkumy nezávislých společností,
např. studie „Top 10 nejhledanějších pozic“ společnosti Manpower 19 věnovaná deseti nejhledanějším
pracovním pozicím na světě potvrzuje, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech
je konstantní dokonce na úrovni celosvětového měřítka. V Pardubickém kraji se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•

seřizovači a obsluha obráběcích strojů
svářeči
řidiči nákladních automobilů a tahačů
obchodní zástupci
zedníci

S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace v Pardubickém kraji a
možnosti definovat cesty k jejímu potenciálnímu zlepšení byly identifikovány následující disparity
ovlivňující situaci středního odborného vzděláváním v kraji a místního trhu práce (je potřeba upozornit
na skutečnost, že stávající nestabilní situace v hospodářství a nejasné vyhlídky do budoucna mohou
uváděné jevy značným způsobem ovlivňovat):

19

http://www.manpower.cz/studie.php
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Název disparity

Popis disparity

Význam disparity 20

Doporučení pro její eliminaci

Nezájem absolventů ZŠ o studium
technicky orientovaných oborů na SŠ
a současná neschopnost trhu práce
uspokojit poptávku firem po
technicky
kvalifikovaných
pracovnících především s maturitní
zkouškou a výučním listem.

Stejně jako v celé České republice, tak i na úrovni
Pardubického kraje je dlouhodobě zaznamenávána
neschopnost trhu práce uspokojovat potřeby místních
zaměstnavatelů na úrovni technicky kvalifikovaných
pracovníků. V Pardubickém kraji se jedná především o
technické obory zakončené maturitní zkouškou a výučním
listem.

národní

Je žádoucí, aby Pardubický kraj nadále rozvíjel
program na podporu nedostatkových profesí
středního vzdělávání s výučním listem středního
odborného vzdělání s maturitní zkouškou a
parametry tohoto programu kontinuálně provazoval
s potřebami místních zaměstnavatelů.

Tento problém má přitom dvě polohy – jednou je nezájem
žáků o studium technicky orientovaných oborů, kterou se
snaží Pardubický kraj již od roku 2010 řešit prostřednictvím
rozvojového programu na podporu nedostatkových profesí
požadovaných trhem práce, (spektrum podporovaných
oborů probíhá každoroční revizí / doplněním), druhou pak
faktická neprovázanost reálných kompetencí uchazečů o
zaměstnání (vč. absolventů technických oborů středních
škol) s požadavky zaměstnavatelů.

Je nezbytný průběžný přenos informací na úrovni
kraj (zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace
o trhu práce) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji). Svou aktivní roli
může v tomto směru sehrávat samozřejmě i Svaz
průmyslu a dopravy ČR, případně i místně významní
aktéři sdružující zaměstnavatele.
Z dlouhodobého hlediska se též jako efektivní jeví
strategie podpory informovanosti dětí (a jejich
rodičů) o charakteru práce v technických oborech od
jejich nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí
žáků středních škol s potřebami zaměstnavatelů je
potřeba nadále rozvíjet systém odborných praxí
přímo u zaměstnavatele v průběhu jejich studia a
zároveň vytvářet pro zaměstnavatele takové
informační a celkově podpůrné zázemí tak, aby byli
ochotni do systému odborných praxí žáků středních
škol aktivně vstupovat.

20

Význam disparity je posuzován na úrovni jejího charakteru dvojím způsobem. Disparita „národního“ představuje nesrovnalost / nesoulad, který je
charakteristický pro situaci na úrovni středního odborného školství, resp. jeho (ne)souladu s trhem práce na úrovni celé České republiky. Disparita
„regionální“ identifikuje nesrovnalost / nesoulad, který je dán místními specifiky daného kraje / regionu.
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Vysoké
počty
absolventů
ZŠ
vstupujících do studia netechnických
oborů na středních školách a
současná neschopnost trhu práce
absorbovat absolventy těchto oborů

Stoupající míra nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických oborech (především
zakončených závěrečnou zkouškou),
jejichž
studium
je
zároveň
podporováno Pardubickým krajem
programu
podpory
v rámci
nedostatkových profesí na trhu
práce.

Přes přijímaná opatření Pardubického kraje (viz zmiňovaný
program podpory nedostatkových profesí na trhu práce,
jehož cílem je podpora studia ve vybraných technických
(řemeslných oborech) a vytvoření sítě nadregionálních
škol, vstupuje v kraji stále velmi významné procento
absolventů ZŠ na střední školy do studia oborů
„službového“ charakteru, na jejichž úrovni zároveň
statistiky nezaměstnanosti ukazují, že absolventi těchto
oborů získávají uplatnění mnohem obtížněji než absolventi
technických oborů. Tento nepříznivý stav lze vhodně
ilustrovat např. na skupině oborů Gastronomie, hotelnictví
a turismus a Osobní a prov. služby – tyto patří
v Pardubickém kraji na špici co do počtu nově přijímaných
žáků ke studiu, tak co do počtu ze škol vycházejících
absolventů => přitom k 30. 4. 2011 bylo v průměru za
všechny typy a stupně středoškolského studia
nezaměstnaných téměř 1/4 všech absolventů.
Vlivem přetrvávající ekonomické krize a nepříznivého
vývoje na úrovni některých oborů na úrovni Pardubického
kraje začala v kraji stoupat nezaměstnanost v oborech jako
je např. stavebnictví či strojírenství, které až donedávna
vykazovaly nedostatek pracovníků především na úrovni
dělnických profesí.

národní / regionální

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této
disparity se jeví důsledná osvěta dětí, jejich rodičů o
reálných potřebách a možnostech uplatnění se na
trhu práce, stejně tak jako o charakteru reálného
obsahu práce v rámci „službových“ či technických /
řemeslných oborech ideálně již od předškolního
věku – jen tak budou moci děti získat k potenciálu
svého budoucího rozvoje dostatečně kritický odstup.
Osvěta by samozřejmě měla být dále efektivně
rozvíjena i na půdě základních škol, kde by jejími
cílovými příjemci neměli být „pouze“ děti – žáci, ale i
výchovní poradci a obecně všichni pedagogičtí
pracovníci, kteří by měli být schopni budoucím
absolventům ZŠ poskytovat relevantní informace o
potenciálu, který jim studium konkrétních oborů na
střední škole může do budoucna přinést.

regionální

Tato disparita má, oproti výše uvedeným, spíše
partikulární platnost, jelikož vychází se stávajících
nepříznivých ekonomických podmínek způsobených
ekonomickou krizí. Poptávka po kvalifikované
technicky vzdělané pracovní síle bude na trhu práce
i v budoucnu. Je však potřeba důsledně dbát na
provázanost specifikovaných oborů, resp. v jejich
rámci předávaných obecných kompetencí, znalostí a
dovedností s reálnými požadavky zaměstnavatelů.
Cesta k eliminaci tak opět vede skrze průběžný
přenos informací na úrovni kraje (zřizovatel většiny
škol) – úřad práce (informace o trhu práce a jeho
vývoji) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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8.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních míst na trhu
práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci v Pardubickém kraji ještě ve větších detailech byla realizována též
analýza volných pracovních míst dle metodiky CZ-ISCO a nezaměstnanosti absolventů škol dle skupin
všech oborů KKOV, které jsou na středních školách v kraji vyučovány (obě dvě skupiny údajů byly
zjišťovány s platností k 30. 9. 2011).
Byly vypracovány podrobné tabulkové přehledy, které tvoří elektronickou přílohu této analýzy.
Tyto tabulkové přehledy stojí na přímé souvztažnosti nezaměstnanosti absolventů v konkrétních
skupinách oborů KKOV 21 (např. skupiny oborů 23 - Strojírenství a strojírenská výroba), resp. zaměstnání,
které mohou v teoretické rovině absolventi těchto skupin oborů po ukončené svého vzdělávání na
střední škole (v maturitním či učebním oboru – tzn. kategorií vzdělání označených písmeny M a L, resp. E
a H) vykonávat a nabídce všech volných pracovních míst na úrovni těch zaměstnání dle jejich klasifikace
metodou CZ-ISCO, které svým charakterem příslušné skupině oborů odpovídají. Porovnáním těchto dvou
skupin údajů lze definovat hypotetický stav, který by na trhu práce nastal v momentě plné
zaměstnanosti absolventů všech skupin oborů vyučovaných na středních školách v kraji – výsledkem
porovnání je přehled o situaci v jednotlivých skupinách oborů z pohledu schopností absolventů škol
naplňovat příslušné potřeby místního trhu práce. Je nutné podotknout, že zjištěné údaje na této úrovni
mají pouze orientační vypovídací hodnotu a postupy, které vedly k jejich zjištění nelze brát jako exaktní
metodu, jelikož zjišťování informací bylo předmětem přímého vyhledávání a vyhodnocování dat – situaci
na úrovni trhu práce však ve vztahu k (ne)potřebnosti některých oborů vzdělávání situují velmi dobře 22.
Na následujících dvou stránkách jsou uvedeny Grafy 15 a 16, které ilustrují výše uvedené
skutečnosti na úrovni maturitních a učebních skupin oborů. K ucelenému nahlédnutí situace
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.

21

V tabulkových přehledech není sledována nezaměstnanost absolventů gymnaziálních a lyceálních oborů (skupiny oborů
KKOV 78 a 79), jelikož u absolventů těchto typů středních škol je předpokladem další studium na VŠ (či VOŠ), navíc hodnoty
nezaměstnanosti absolventů jsou v případě těchto skupin oborů velmi nízké.
22
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž byla jako
potenciálně vhodná zaměstnání přiřazena též zaměstnání typu „Obchodní zástupce“, „Odborný pracovník v oblasti
pojišťovnictví“ (pojišťovací agent) apod. Po těchto zaměstnáních je na trhu práce silná poptávka v podstatě ve všech krajích
České republiky – avšak neznamená to, že ideálními uchazeči o tyto posty jsou právě absolventi uvedených skupin oborů.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Graf 15 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Pardubickém kraji dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)

4

29

Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet
volných pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině
případů je nulová hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a
nezaměstnaných absolventů (jen ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet
volných pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině
případů je nulová hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a
nezaměstnaných absolventů (jen ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.
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Graf 16 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Pardubickém kraji dle
předdefinovaných skupin učebních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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LIBERECKÝ KRAJ
9 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
9.1 Základní popis středního školství
Střední školství v Libereckém kraji (dále LK) procházelo ve školním roce 2009/2010 další etapou
tzv. kurikulární reformy23. V jejím rámci došlo k zásadním změnám vzdělávací soustavy kraje, které
v sobě zahrnovaly také oblast středního školství. Školy začaly postupně vyučovat podle vlastnoručně
zpracovaných školských vzdělávacích plánů, které vycházely z celostátních rámcových programů. V rámci
této reformy došlo k redukci oborů vzdělávání z původních 800 na 275 šířeji koncipovaných oborů
Soustava škol poskytujících střední vzdělávání v Libereckém kraji prochází v důsledku
nepříznivého demografického vývoje, stejně jako střední školy v ostatních krajích, zásadní změnou.
Změny postihují jak kapacity škol, tak kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Současně je prováděna
úprava oborové struktury vedoucí ke snížení oborové roztříštěnosti v rámci jedné školy a odstranění
duplicity vzdělávacích oborů v rámci blízkých škol.
Cílem je zkvalitnění vzdělávání, koncentrovat vzdělávací kapacity do oborově silných a stabilních
regionálních center a změnit podíly kategorií vzdělání ve prospěch oborů poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou, avšak zároveň s dostatečným podílem kapacit oborů poskytujících střední vzdělání
s výučním listem.
V této souvislosti je třeba také připomenout trendy nastíněné dlouhodobým záměrem
Libereckého kraje, který stanovil potřebu snížit významně počty míst v oblasti oborů vzdělání s výučním
listem, a to ze současných 38 % na 24 %, zachování podílu vzdělání s maturitní zkouškou na úrovni 39 %
pro obory vzdělání kategorie středního vzdělání s maturitní zkouškou a 7 % pro kategorii středního
vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, a to vše při respektování demografického vývoje.
Liberecký kraj z hlediska oborové struktury nadále vychází z poměrně výrazného zastoupení
technických oborů. Odborného vzdělávání tak reaguje na požadavek trhu práce. Převážná většina oborů
středního technického vzdělání je a lze předpokládat, že do budoucna zůstane, na pracovním trhu trvale
nedostatkovou kvalifikací.
Nejvyšší podíl přijatých žáků vykazují obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a tento podíl
se neustále zvyšuje a podle naznačeného demografického vývoje lze očekávat, že se ještě zvýší počet
žáků přijímaných do oborů vzdělání s maturitou. Pokud se nezmění podmínky, naopak budou výrazně
oslabeny obory vzdělání s výučním listem.
23

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení a zlepšení
kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání směrem k utváření
a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život. Změnou procházejí i procesy řízení
vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných výsledků.
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Navíc lze předpokládat zvýšení podílu žáků všeobecného středního vzdělávání, které je nejlepší
přípravou pro studium na vysokých školách. K jeho navýšení dojde na úkor odborného středního
vzdělávání s maturitou.
Lze předpokládat, že bez provedení zásahů do struktury nabízených oborů, mnohé z oborů, které
již dnes nejsou dost atraktivní, přestože jsou potřebné a trhem práce žádané, budou mít vážné problémy
se udržet bez zvýšených ekonomických zásahů.
Proto, aby tato situace nenastala, a aby školský systém produkoval absolventy, které najdou
uplatnění na trhu práce, zpracoval dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje 2008, který má za úkol optimalizovat školskou soustavu. V tomto dokumentu
se konstatuje, že se demografický vývoj v nadcházejícím období stane limitem ovlivňujícím rozvoj
vzdělávací soustavy, a tím také rozvoj celého kraje
Dlouhodobým záměrem byly stanoveny následující cíle:
• Podíl nově přijatých žáků do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového
studia) jsou stanoveny u oborů vzdělání gymnázia a lycea 18 %, s cílovou hodnotou 29 %; u
ostatních obory 46 % (z toho 39 % v kategorii oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a
7 % v oborech kategorie středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem);
• Poměr mezi všeobecným vzděláváním, odborným vzděláváním s maturitní zkouškou
a odborným vzděláváním bez maturitní zkoušky (nově přijatí do 1. ročníku SŠ, bez
nástavbového a zkráceného studia jsou stanoveny obory v poměru 18 % (resp. 29 %) : 39 % :
24 %;
• Podíl počtu přijímaných do prvních ročníků středních škol zakončených výučním listem
vzhledem k počtu absolventů ZŠ. Kapacity oborů středních škol zakončených výučním listem
nebudou snižovány a umožní se tak, aby podíl přijímaných činil alespoň 24 %;
• Podíl počtu žáků odcházejících z 2. stupně ZŠ do 6 a 8letých gymnázií byl stanoven na hranici
nejvýše 10 % žáků odpovídající věkové kategorie.
9.1.1 Základní přehled o síti středních škol v kraji
V Libereckém kraji bylo ve školním roce 2009/2010 zřizováno celkem 47 škol poskytujících
středoškolské vzdělání. Zřizovatelem většiny středních škol v Libereckém kraji je přímo kraj, můžeme se
zde setkat též se školami zřizovanými soukromými subjekty,
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Tabulka 15 Střední školy v Libereckém kraji
zřizovatel

počet zařízení

kraj

32

obec

3

církev

0

soukromý zřizovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
celkem

11
1
47

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji za školní rok 2009/2010

Síť středních odborných škol a středních odborných učilišť zřizovaných krajem tvořily
v jednotlivých okresech:
Okres Česká Lípa
• 2 gymnázia
• 1 obchodní akademie
• 3 odborné školy
• průmyslová škola
• uměleckoprůmyslová škola
Okres Liberec
• 5 gymnázií
• 7 odborných škol
• 3 průmyslové školy
• zdravotnická škola
• odborné učiliště
• hotelová škola
• 2 umělecké školy

Okres Jablonec nad Nisou
• 3 gymnázia
• obchodní akademie
• 2 odborné školy
• průmyslová škola
• uměleckoprůmyslová škola
Okres Semily
• 3 gymnázia
• obchodní akademie
• 3 odborné školy
• zdravotní škola
• hotelová škola
• uměleckoprůmyslová škola

9.1.2 Počty žáků ve středních školách
Ve výroční zprávě se uvádí, že na středních školách všech typů v Pardubickém kraji bylo
vzděláváno k 30. 9. 2010 celkem 21 299 žáků.
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Tabulka 16 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého vzdělání

kategorie vzdělání

počty žáků

meziroční rozdíl

2008/2009 2009/2010

střední vzdělání s maturitní
zkouškou

K

4 844

4 790

-54

L
z toho nástavbové studium

2 688
1 681

2 954
1 940

266
259

M

8 398

8 158

-240

15 930

15 902

-28

celkem
střední vzdělání s výučním
listem

H

4 818

4 603

-215

E

755

732

-23

5 573

5 335

-238

střední vzdělání

C

44

41

-3

celkem
J

20

21

1

celkem

64

62

-2

celkem

21 567

21 299

-268

denní forma vzdělávání
dálková forma vzdělávání
večerní forma vzdělávání

20 192
1 224
151

19 831
1 309
159

-361
85
8

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji za školní rok 2009/2010
C, J – střední vzdělání
E, H – střední vzdělání s výučním listem
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu
L, M – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Porovnáme-li mezi sebou školní roky 2008/2009 a 2009/2010 snížil se počet studujících
v Libereckém kraji v oborech středního vzdělávání o 307 žáků tj. 1,2 %24. Největší zájem ze strany
studentů je o maturitní obory, které navštěvovalo 74,7% žáků, učební obory 25,0 % žáků a nástavbové
obory 9,1 %.
Pokles počtu žáků je ovlivněn poklesem studujících v oborech středního odborného vzdělávání
s výučním listem. Jak ukazuje přehled ve školním roce 2009/2010 došlo ke snížení počtu žáků
učňovského školství o 238 žáků a také středního vzdělávání s maturitní zkouškou, pokles počtu žáků o
240 osob. K nárůstu počtu vzdělávaných žáků naopak došlo u středního vzdělávání ukončeného
maturitní zkouškou a výučním listem a u nástavbových oborů.
S ohledem na pokles počtu žáků na středních školách a současně na požadavky trhu práce
vyhlásila rada Libereckého kraje stipendijní systém na podporu středního vzdělání v oborech vzdělávání
ukončeného výučním listem a to především v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních.

24

Zdroj: Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2009/2010 (dále jen „výroční
zpráva“)
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Rada kraje se rozhodla finančně podporovat z rozpočtu města žáky vybraných oborů v průběhu jejich
profesní přípravy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-51-H/01 Strojní mechanik
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
29-56-H/01 Řezník - uzenář
23-52-H/01 Nástrojař
28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
23-55-H/01 Klempíř
26-51-H/01 Elektrikář
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
21-55-H/01 Slévač
39-41-H/01 Malíř – lakýrník
36- 52-H/01 Instalatér

Toto opatření je platné pro školní rok 2010/2011, pro každý nový školní rok bude přehled
podporovaných oborů revidován a aktualizován v souladu s potřebami na trhu pracovních sil.

9.2 Demografický vývoj
Jedním z faktorů, který bude v následujících letech do značné míry determinovat možnosti
rozvoje středního vzdělávání a střední školy v Libereckém kraji, bude demografický vývoj
Pro provádění úvah týkajících se směrů rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji je důležité
se zabývat trendy v počtu narozených dětí, které jsou určující pro optimální nastavení kapacit o
zefektivnění chodu institucí poskytujících vzdělávání.
V prvních letech nového tisíciletí došlo k nárůstu počtu narozených dětí, který nastoupil po
prudkém poklesu v devadesátých letech minulého století. Tento krátký růst kulminuje v roce 2009.
Počet narozených dětí je východiskem pro následující graf, který zachycuje vývoj počtu 15letých od roku
2006 až do roku 2025
Nyní se liberecké školy nachází v období postupného poklesu počtu žáků na středních školách,
který v minulých letech ovlivnil vývoj základního školství. Ze středních škol odcházejí silnější ročníky a
nastupují populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve školním roce 2010/2011 nastoupili
patnáctiletí, kteří jsou Grafu 17 uvedeni v roce 2010 (tj. 4 544 žáků), v předchozím školním roce
2009/2010 opouštěli střední školy žáci uvedeni v bodech roku 2006 a 2007.
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Graf 17 - Vývoj počtu 15-letých v Libereckém kraji v letech 2006 - 2025
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Zdroj: ČSÚ

Výše uvedený graf zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025,
kdy se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne patnácti let 93,62 %
z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující vývoj, který se odvíjí od poklesu
počtu narozených v letech 1995 až 2006 (tyto ročníky budou do středních škol vstupovat v letech 2011
až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení hodnot počtu žáků na středních školách z prvních let 21.
století. V roce 2011 tvoří tato věková kohorta pouhých 74,91 % stavu roku 2006.
Počty dětí vpravo od bodu označeného rokem 2010 se budou v jednotlivých letech ucházet o
studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od bodu roku 2010 budou střední vzdělávání
opouštět jako absolventi. V počtu žáků na středních školách očekáváme do roku 2020 klesající vývoj.
Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu není
nahodilým, ale trvalým jevem.
Pro úplnost je nutné dodat, že počty nových studentů v každém roce jsou pouze orientační.
Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je nastíněn ve výroční
zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje. Do 1. ročníků středních škol je
nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů středního vzdělání s výučním listem je tento
poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je odložený nástup na základní školu. Dále je tento poměr
způsoben skupinou žáků, kteří se hlásí do 1. ročníku střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru
vzdělání) nebo se hlásí do 1. ročníku z různých důvodů později.
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9.3 Nově přijatí žáci
Dle údajů k 30. 4. 2011 uvedených na webových stránkách Národního ústavu odborného
vzdělávání bylo přijato ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech středních škol v LK celkem
4 905 žáků což bylo o 559 studentů (10,23%) méně než v předchozím školním roce. Ke studiu v oborech
středního vzdělávání s výučním listem bylo přijato 1 642 žáků (pokles o 285 žáků), do oborů středního
vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem nastoupilo 230 žáků (pokles o 41 osob), obory
středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 1 822 žáků (pokles o 110
osob), u středního vzdělávání bez maturity je to 28 žáků (pokles 2 osob) a na gymnázia nastoupilo 766
žáků, což je o 58 osob méně než v předchozím školním roce.
Tabulka 17 Podíly nově přijatých žáků v Libereckém kraji (denní studium)
LK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E, H)

střední vzdělání s střední
maturitní
vzdělání
zkouškou a
(C, J)
odborným
výcvikem (L0)

střední
gymnaziální celkem
vzdělání s
vzdělání (K)
maturitní
zkouškou (M)

2006/2007

2 435

276

32

2 220

871

5 834

2007/2008

2 112

263

34

2 172

826

5 407

2008/2009

1 995

268

30

2 109

886

5 288

2009/2010

1 927

271

30

1 932

824

4 984

2010/2011
rozdíl šk. rok 2009/2010 a
2010/2011

1 642

230

28

1 822

766

4 488

-285

-41

-2

-110

-58

-496

rozdíl vyjádřený v procentech

-15%

-15%

-7%

-6%

-7%

-10%

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
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Graf 18 - Podíl nově přijatých žáků v LK (denní studium)

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

E, H – střední vzdělání s výučním listem (SVsVL)
L - střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (SVsMZaOV)
C, J – střední vzdělání (SV)
M – střední vzdělání s maturitní zkouškou (SVsMZ)
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu (GV)

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o počtu nově přijímaných žáků do středního vzdělávání
v kraji pro školní rok 2010/2011 a jejich oborovém složení.
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Tabulka 18 Počty nově přijatých žáků v Libereckém kraji ve školním roce 2010/2011 (stav k 30. 4. 2011)
Liberecký kraj
SVsVL
SVsMZaOV
SV
SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
Skupina oborů
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
16 Ekologie a ochr. ŽP
35 1,9% 1,2%
35 0,9%
0,6%
18 Informatické obory
60 3,3% 8,2%
60 1,6%
4,2%
21 Hornictví, hutn. a slév.
0,0%
0,6%
0,1%
0,1%
23 Strojírenství a str. výr.
321 19,5% 18,2%
33 14,3% 14,9%
97 5,3% 5,1%
451 12,1% 109,0%
17 4,1% 8,5%
26 Elektr., telekom. a VT
129 7,9% 6,4%
54 23,5% 18,9%
60 3,3% 5,7%
243 6,5%
7,1%
30 7,2% 6,3%
28 Tech. chemie a ch. sil.
41 2,5% 0,3%
0,7%
12 0,7% 0,9%
53 1,4%
0,6%
13 3,1% 0,1%
29 Potravinářství a p. ch.
14 6,9% 6,3%
0,5%
114 3,1%
2,7%
0,3%
31 Text. výr. a oděvnictví
21 1,3% 0,5%
0,3%
49 2,7% 0,4%
70 1,9%
0,4%
32 Kožed. a obuv. - plast.
0,1%
0,0%
0,0%
33 Zprac. dřeva a hud.a
149 9,1% 6,1%
1,2%
0,5%
149 4,0%
2,7%
2,8%
34 Polygrafie a další
0,4%
6,1%
0,5%
0,9%
0,2%
36 Stavebnictví, g. a k.
233 14,2% 12,4%
162 8,9% 6,3%
395 10,6%
8,0%
2,5%
37 Doprava a spoje
0,2%
32 1,8% 2,4%
32 0,9%
1,3%
2,1%
39 Spec. a interd. ob.
0,5%
77 33,5% 17,1%
0,3%
77 2,1%
1,8%
41 Zemědělství a lesn.
102 6,2% 8,7%
0,4%
10 0,5% 4,3%
112 3,0%
5,6%
1,5%
43 Veterinářství a v.p.
11 0,6% 0,9%
11 0,3%
0,5%
53 Zdravotnictví
22 1,3% 0,5%
1,3%
119 6,5% 7,8%
141 3,8%
4,2%
63 Ekonomika a adm.
9 32,1% 3,0%
451 24,8% 19,4%
460 12,4%
9,9%
0,4%
64 Podnikání v ob.
332 79,6% 64,1%
65 Gastron., hotel. a tur.
352 21,4% 23,1%
18 7,8% 11,5%
147 8,1% 8,2%
517 13,9% 14,2%
25 6,0% 7,9%
66 Obchod
69 4,2% 6,0%
24 10,4% 10,3%
0,1%
93 2,5%
3,3%
1,3%
68 Pránví a veřejn. činn.
14 6,3% 5,7%
114 3,1%
2,9%
69 Osobní a prov. sl.
72 4,4% 9,1%
24 10,4% 14,8%
1,2%
96 2,6%
4,9%
1,3%
72 Public., knihov. a inf.
0,4%
0,2%
75 Pedag., učitel. a soc. p.
6 0,4% 0,4%
1,7%
60 3,3% 5,7%
66 1,8%
3,1%
78 Obecně odborná př.
19 67,9% 92,6%
223 0,2% 11,1%
242 6,5%
6,7%
82 Umění a užité umění
11 0,7% 0,7%
3,3%
0,3%
180 9,9% 4,6%
191 5,1%
2,9%
0,6%
Celkem
1642 100% 100%
230 100% 100%
28 100% 100% 1822 100% 100% 3722 100% 100%
417 100% 100%
Poznámka: (Červená značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji ve srovnání s ČR výrazně větší; modrá značí ty případy, kdy je podíl nově
přijatých žáků v kraji výrazně menší.)
Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Z hlediska oborové struktury žáků, kteří byli přijati ve školním roce 2010/2011 ke studiu
v Libereckém kraji stojí v čele skupiny oborů obory:
•
•
•
•

Gastronomie, hotelnictví a turismus – 517 přijatých žáků
Strojírenství a strojírenská výroba s 451 přijatými žáky
Ekonomika a administrativa s 451 žáky
Stavebnictví, geodézie a kartografie s 395 žáky.

Do oborů Obecně odborné přípravy, které v sobě zahrnují lycea technická, přírodovědná a
pedagogická, nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 223 žáků.
Na základě výsledku uvedených v předchozí tabulkce je zřejmé, že v některých oborech nastoupil
v kraji ke studiu větší podíl žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
Střední vzdělání s výučním listem
• Technická chemie a chemie silikátů – obory Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla a Výrobce
bižuterie a dekorativních předmětů, celkem přijato 41 studentů. Tyto obory vycházejí ze
specifického zaměření kraje na výrobu bižuterie a skla.
• Textilní výroba a oděvnictví – obor Krejčí, ke studiu bylo přijato 21 studentů
• Zdravotnictví – obor Ošetřovatel, do oboru nastoupilo celkem 22 studentů
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
• Speciální a interdisciplinární technické obory – obory Autotronik a Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení, 77 přijatých studentů
Střední vzdělání s maturitou
• Textilní výroba a oděvnictví – obory Textilnictví a Oděvnictví, ke studiu bylo přijato 49
studentů
• Umění a užité umění – obory Užitá fotografie a média, Průmyslový design, Grafický design,
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, Modelářství a návrhářství oděvů, Design
interiérů, Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, Tvorba a vzorování bižuterie, celkem
přijato 180 studentů
Zájem o tyto obory vychází ze specifického zaměření LK, který je charakteristický zaměřením na
sklářství, výrobu bižuterie, výrobu textilu. I když docházelo v těchto oborech v předchozích obdobích
k útlumu, přesto se řada podniků na trhu stabilizovala a absolventi těchto oborů nacházejí v těchto
podnicích zaměstnání.
Vyšší zájem o vzdělávání v oborech zdravotních, opět reaguje na vysokou poptávku na trhu práce
po absolventech těchto profesí.
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Naopak jsou v Libereckém kraji obory, do kterých nastoupil ke studiu k 30. 4. 2011 menší podíl
žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
Střední vzdělání s maturitou
• Zemědělství a lesnictví – obory Agropodnikání, ke studiu bylo přijato celkem 10 studentů
Tento stav lze vysvětlit charakteristikou kraje, kdy LK je krajem především průmyslovým a tím
pádem absolventi tzv. zemědělských oborů obtížně hledají umístění na trhu práce.

9.4 Absolventi v kraji
Následující tabulka zachycuje počty a podíly absolventů v kraji v uvedeném školním roce,
rozčleněné podle jednotlivých vzdělanostních kategorií a podle skupin oborů vzdělání.
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Tabulka 19 Počty a podíly absolventů v Libereckém kraji v roce 2010
Liberecký kraj
SVsVL
SVsMZaOV
SV
SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
Skupina oborů
počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP
16 Ekologie a ochr. ŽP
28 1,6%
1,9%
28 0,9%
0,9%
18 Informatické obory
3,3%
1,6%
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
289 22,8% 19,5%
46 23,4% 14,3%
130 7,7%
5,3%
465 14,6% 12,1%
4,1%
26 Elektr., telekom. a VT
74 5,8%
7,9%
33 16,8% 23,5%
68 4,0%
3,3%
175 5,5%
6,5%
17 7,5%
7,2%
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 2,3%
2,5%
11 0,6%
0,7%
40 1,3%
1,4%
12 5,3%
3,1%
29 Potravinářství a p. ch.
53 4,2%
6,9%
53 1,7%
3,1%
31 Text. výr. a oděvnictví
21 1,7%
1,3%
45 2,6%
2,7%
66 2,1%
1,9%
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
97 7,6%
9,1%
18 1,1%
115 3,6%
4,0%
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
146 11,5% 14,2%
136 8,0%
8,9%
282 8,9% 10,6%
37 Doprava a spoje
27 1,6%
1,8%
27 0,8%
0,9%
39 Spec. a interd. ob.
62 31,5% 33,5%
10 0,6%
72 2,6%
2,1%
41 Zemědělství a lesn.
103 8,1%
6,2%
12 0,7%
0,5%
115 3,6%
3,0%
43 Veterinářství a v.p.
0,6%
0,3%
53 Zdravotnictví
19 1,5%
1,3%
71 4,2%
6,5%
90 2,8%
3,8%
63 Ekonomika a adm.
6 30,0% 32,1%
452 26,6% 24,8%
458 14,4% 12,4%
64 Podnikání v ob.
90 5,3%
90 2,8%
186 81,6% 79,6%
65 Gastron., hotel. a tur.
290 22,9% 21,4%
7,8%
158 9,3%
8,1%
448 14,1% 13,9%
13 5,7%
6,0%
66 Obchod
72 5,7%
4,2%
28 14,2% 10,4%
100 3,1%
2,5%
68 Pránví a veřejn. činn.
65 3,8%
6,3%
65 2,0%
3,1%
69 Osobní a prov. sl.
58 4,6%
4,4%
28 14,2% 10,4%
86 2,7%
2,6%
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
0,4%
28 1,6%
3,3%
28 0,9%
1,8%
78 Obecně odborná př.
14 70,0% 67,9%
215 12,7% 12,2%
229 7,2%
6,5%
82 Umění a užité umění
17 1,3%
0,7%
135 7,9%
9,9%
152 4,8%
5,1%
1268 100%
100%
197 100%
100%
16 100%
100% 1699 100%
100% 3184 100%
100%
228 100%
100%
Celkem
Poznámka: (Červená - podíl nově přijatých žáků v kraji (pod-NP) je ve srovnání s podílem absolventů výrazně větší; modrá - podíl nově přijatých žáků v kraji je
výrazně menší.)
Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak nejvíce žáků absolvovalo v roce 2010 v následujících
skupinách oborů:
• Strojírenství a strojírenská výroba se 465 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 451
žáků),
• Ekonomika a administrativa se 458 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 460 žáků),
• Gastronomie, hotelnictví a turismus se 448 žáky (ke studiu přijato 517 žáků),
V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 215 studentů (střední vzdělávání s maturitní
zkouškou) a 14 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 238
žáků.
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 290 žáky (přijato 352 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba s 289 žáky (přijato ke studiu ve školním roce 2009/2010
celkem 321 žáků)
• Stavebnictví, geodézie a kartografie se 146 žáky (přijato 233 žáků)
u středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to následující
skupiny oborů:
• Speciální a interdisciplinární obory s 62 žáky (přijato ke studiu 77 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba - se 46 žáky (přijato ke studiu 33 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 33 žáky (přijato 54 žáků)
V případě středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů
•
•
•
•

Ekonomika a administrativa se 452 žáky (ke studiu přijato 451 žáků)
Gastronomie, hotelnictví a turismus se 158 žáky (přijato 147 žáků
Stavebnictví, geodézie a kartografie se 136 žáky (přijato 162 žáků)
Umění a užité umění se 135 žáky (přijato 180 žáků)
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10 TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti 25 k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %). Míru
nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 8 krajů, nejvyšší byla v krajích Ústecký
(12,38 %), Moravskoslezský (10,66 %) a Olomoucký (10,16 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla
zaznamenána v krajích Hlavní město Praha (4,01 %), Jihočeský (6,44 %), Plzeňský (6,46 %),
Královehradecký (6,65 %) a Středočeský (6,76 %).
K 30. 9. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních
pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 25 366 uchazečů.
V průběhu září 2011 bylo nově zaevidováno 70 457 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 18 614 osob méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4 621 osob méně.
Z evidence v září 2011 odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob méně než v září 2010. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více než v předchozím měsíci a o 2 375
méně než v září minulého roku.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského, kde zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni jako v srpnu 2011 – největší pokles byl
zaznamenán v kraji Vysočina (o 0,32 %), Jihočeském a Pardubickém (o 0,21 %).
K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých všech
stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob a ve srovnání
se zářím 2010 byl nižší o 3 990 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %,
říjen 2010 – 7,9 %).
ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl o 963 nižší
než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově nahlášeno nebo
uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech
Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1).

25

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat.
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Graf 19 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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11 TRH PRÁCE V LIBERECKÉM KRAJI
Liberecký kraj se skládá ze 4 okresů, kterými jsou Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a
Semily. Celý kraj můžeme charakterizovat jako kraj průmyslový se zaměřením především na
zpracovatelský průmysl a to především na výrobu součástek pro automobilový průmysl. Kraj má svá
specifika. V okrese Česká Lípa má svou dlouholetou tradici sklářská výroba (Nový Bor, Kamenický Šenov),
v okrese Jablonec nad Nisou patří k tradičním průmysl skla a bižutérie. Textilní průmysl, který byl v
minulosti charakteristický pro tuto oblast, přestal být klíčovým odvětvím regionu.
V okrese Liberec je výrazně zastoupeno odvětví národního hospodářství jako stavebnictví,
obchod, školství, zdravotnictví, doprava a služby, v jižní části okresu pak zemědělství. Mezi
průmyslovými podniky je vysoký podíl firem (strojírenských, plastikářských, elektrotechnických), jejichž
finálními výrobky jsou komponenty pro výrobu automobilů.
Nové pracovní příležitosti v okresu Semily vznikají především ve službách, ve strojírenském
průmyslu a ve stavebnictví. Zemědělství se v horských oblastech zaměřuje především na živočišnou
výrobu, v oblasti Českého ráje se orientuje na rostlinnou výrobu a ovocnářství.
Přestože mluvíme o sklářském průmyslu jako o jednom z dominantních oborů v oblasti průmyslu,
musíme konstatovat, na základě informací uvedených v analýzách úřadu práce za jednotlivé okresy LK,
že v Libereckém kraji došlo k omezení tohoto tradičního průmyslu a v prvním pololetí roku 2011 se trh
práce v tomto odvětví potýkal s přebytkem pracovních sil. Přestože se řadě sklářských firem podařilo
udržet na trhu, stále převyšuje nabídka kvalifikovaných pracovníků nad poptávkou.
Vzniklé průmyslové zóny v Libereckém kraji jsou obsazeny z velké části podniky napojenými
z velké části na automobilový průmysl.

11.1 Silné stránky kraje26
• výhodná geografická poloha na mezinárodních tazích i vůči průmyslovým centrům (Praha,
Mladá Boleslav, Německo, Polsko)
• kvalifikovaná pracovní síla s přiměřenou mírou adaptability a schopností rekvalifikace
• historické zázemí průmyslových činností
• existence průmyslových zón
• rozvoj výzkumné a vývojové činnosti související s potenciálem Technické univerzity v Liberci
• Krajská vědecká knihovna v Liberci – moderní veřejné infocentrum
• významné přírodní zdroje – vodárenské oblasti
• vysoká lesnatost území kraje, tradice lesnického hospodaření
• relativně hustá síť silnic a regionálních železnic
26
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• relativně dobrá prostupnost hranic pro osobní dopravu
• vhodné přírodní a kulturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, sportu, lázeňství a rekreace
• zachovalost a rozmanitost přírodního a kulturního dědictví regionu dává možnost pro širší
rozvoj podnikání v oblasti udržitelného cestovního ruchu a navazujících odvětví, tento aspekt
je posílen přítomností hranic s Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo.

11.2 Slabé stránky kraje 27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

existence problémových mikroregionů
jednostranné zaměření průmyslové výroby na automobilový průmysl
zastaralá a zanedbaná technická dopravní infrastruktura
ekologické zátěže, narušená ekologická stabilita
zanedbaná péče o krajinu a památky
nedostatečná protipovodňová opatření
velký rozsah a počet nevyuţívaných, zdevastovaných ploch a objektů („brownfields“)
postižených starými ekologickými zátěžemi a jejich obtížná revitalizace
nízká dopravní obslužnost na venkově
podpora investic do výrob s nízkou přidanou hodnotou práce, automatizované technologie
velkých podniků mohou vést ke značnému sníţení počtu pracovních míst v regionu
nedostatečná úroveň služeb (zejména v cestovním ruchu)
nedostatečná místní podpora malého a středního podnikání

Mezi významné podniky v kraji z hlediska zaměstnanosti patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27

Crystalex CZ, sklářský průmysl
Preciosa Ornela a.s., sklářský průmysl
Jablonex Group a.s., sklářský průmysl
Preciosa a.s., sklářský průmysl
JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s. - šití textilních a kožených potahů do
interiérů motorových vozidel
Monroe Czechia s.r.o. - výroby tlumičů pérování a výfukových systémů
HPQ – Plast s.r.o. - lisování a montování plastových výrobků pro automobilový průmysl
Benteler ČR s.r.o. - výroba bezpečnostních prvků pro osobní automobily
Grupo Antolin Bohemia a.s. - výroba interiérů osobních automobilů
KNORR-BREMSE ČR s.r.o. – systémy pro užitková vozidla
TRW Automotive Czech, s.r.o - automobilové bezpečnostní systémy
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11.3 Zastoupení profesních tříd v Libereckém kraji
Jak plyne z níže uvedeného grafu v kraji nejvýznamněji zastoupena profesní třída technických,
zdravotnických a pedagogických pracovníků (LK 23,2 %, ČR 24,7 %), dále jsou pak hojně zastoupené
profese Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (LK 18,8 %, ČR 17,4 %), Obsluha strojů
a zařízení (LK 21,9 %, ČR 13,7 %) a Obsluha strojů a zařízení (LK 16,2 %, ČR 13,7 %).
Liberecký kraj zaujímá nelichotivou pozici v rámci ČR také v počtu a kvalitě lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj. Kraj dosahuje třetí nejhorší pozice v podílu obyvatel s úplným středoškolským
vzděláním. Nedostatek vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v regionu řadí kraj na druhou
nejhorší pozici v tomto ukazateli mezi ostatními regiony Česka. 28
Graf 20 - Zastoupení profesních tříd v Libereckém kraji

Zdroj: UNIV

Vysvětlivky:
1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní pracovníci
3 Techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci (včetně příbuzných oborů)
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě
6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně příbuzných oborů)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
28

Průzkum a analýza potřeb zaměstnavatelů ve vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření (říjen 2011)
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11.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Prvenství v zaměstnanosti podle odvětví drží v Libereckém kraji Zpracovatelský průmysl.
V podnicích zpracovatelského průmyslu je zaměstnáno 36,7 % z celkového počtu zaměstnaných osob
v kraji (republikový průměr činí 25,3 %). Zpracovatelský průmysl je zaměřen především na montáž
náhradních dílů pro automobily. Vysoké podíly zaměstnaných osob vykazují též obory Stavebnictví
(11,7 %) a Velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel (10,7 %).
Graf 21 - Zaměstnanost ve vybraných odvětvích

Zdroj: ČSÚ
Vysvětlivky ke grafu:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
C Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod, opravárenství
motorových vozidel
H Doprava a skladování

I Ubytování, stravování a pohostinství
M Profesní, vědecké a technické činnosti
O Veřejná správa a obrana, pov. sociální
zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

11.5 Nezaměstnanost v kraji
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR klesla k 30. 9. 2011 krajská míra registrované
nezaměstnanosti na hodnotu 9,22 %. V porovnání se srpnem 2011 se snížila 0,1 procentního bodu,
oproti září 2010 došlo k viditelnému poklesu o 0,8 procentního bodu.
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Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla 8,02 %, Liberecký kraj
se tak stal regionem s pátým krajem s nejvyšší nezaměstnaností v zemi a to za Ústeckým,
Moravskoslezským, Olomouckým a Karlovarským krajem.
Graf 22 Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní
místo

Zdroj: Český statistický úřad

Z pohledu nižších územních jednotek byla v září 2011 zaznamenána nejnižší míra
nezaměstnanosti v okrese okres Jablonec nad Nisou (8,49 %), naopak nejvyšší v okrese Česká Lípa (10,92
%). Při hodnocení podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České republiky byly
okresy Libereckého kraje seřazeny následovně: okres Jablonec nad Nisou obsadil 42. pozici, okres Semily
43. pozici, okresu Liberec patřilo 47. místo a okresu Česká Lípa 64. příčka Nejvyšší nezaměstnanost v celé
zemi příslušela okresům Most a Bruntál, nejnižší nezaměstnanost náležela okresům Praha – východ a
Praha – západ.
Trend měsíců srpna i září 2011 navázal na trend klesající nezaměstnanosti, který byl typický pro
celé první pololetí roku 2011. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru, tempo klesající
nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst. Otázkou pro příští měsíce
zůstává potenciál vlivu „druhé vlny“ hospodářské krize, která by mohla nepříznivě ovlivnit situaci
v zaměstnanosti napříč celou Českou republikou.
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11.6 Volná pracovní místa
Nabídka volných pracovních příležitostí, vedená úřady práce v Libereckém kraji, dosahovala k 30.
9. 2011 přesně 1 792 volných pracovních míst, proti měsíci srpnu počet jen mírně stoupl (o 16 míst).
Nejvíce volných pracovních míst evidovaných na úřadu práce v Pardubickém kraji bylo v oborech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montážní dělník
řidič
obsluha strojů
šičky
slévárenství
zedníci
tesaři
lakýrníci a natěrači
svářeči
zámečníci strojů

V analýze zpracované hospodářskou komorou ČR Průzkum a analýza potřeb zaměstnavatelů ve
vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření (říjen 2011) je konstatováno, že vzdělávací
systém produkuje absolventy bez jakéhokoliv propojení s podnikatelskou a zaměstnaneckou sférou.
Celkově se projevuje nekoncepčnost celého systému. Velkým problémem je zajistit nábor vysoce
kvalifikovaných profesí jako je nástrojař, obráběč, seřizovač.
Ve zprávě o stavu zaměstnanosti v Libereckém kraji (za rok 2010), kterou každý rok vydává úřad
práce, zdravotnictví patřilo k nejhojněji nabízeným místům pracovní pozice pro střední zdravotnický
personál a lékaře v Nemocnici Tanvald s.r.o., na Poliklinice Železný Brod s.r.o., v Nemocnici s poliklinikou
v České Lípě.
Sezónně byla zvýšená poptávka po kuchařích v hotelích a penzionech Jizerských hor. Nejvíce
pracovních příležitostí nabízí dlouhodobě Poliklinika Železný Brod s.r.o. pro lékaře a další zdravotnické
pracovníky.
Další početnější požadavky byly registrovány pro pekaře a sklářské a bižuterní dělníky – zde je
patrná regionální historická tradice.
Obtížně se těžko obsazují pracovní místa specializovaných pracovníků v chemickém průmyslu ve
firmách MEGA a.s. a MemBrain s.r.o.
Naopak nastal pokles poptávky po dlouhodobě nejžádanějších profesích v kovodělném průmyslu
a strojírenství na Tanvaldsku.
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11.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu současné nezaměstnanosti v Libereckém kraji nejsou absolventi škol řazeni mezi
nejohroženější skupinu na trhu práce. K největšímu nárůstu počtu absolventů a mladistvých došlo právě
v měsíci září, kdy se po absolvování škol a využití posledních prázdnin tradičně registruje na úřadech
práce nejvíce absolventů.
Skupina nezaměstnaných absolventů se podílí na celkovém počtu nezaměstnaný v kraji 16,9 %.
Z celkového počtu volných pracovních míst 1 792 bylo 302 určeno pro absolventy a mladistvé.
Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferují v řadě oborů
praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s
finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody, které jsou zaměstnavateli uváděny
jako důvod, proč nepřijímají na volné pracovní pozice absolventy, patří:
•
•
•
•
•

nepřipravenost pro vstup na trh práce, malá obeznámenost s pracovně-právními vztahy
absence informací ze světa práce, neznalost zdrojů těchto informací
nízká motivace k hledání práce, leckdy nízké sebevědomí
nejasná představa o pracovním zařazení (pracovním místě)
mnohdy absence pocitu zodpovědnosti a samostatného aktivního přístupu

V následující tabulka shrnuje počty nezaměstnaných absolventů škol, počty absolventů z
předchozích školních roků z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů v Pardubickém kraji podle
kategorie vzdělání (střední vzdělání s výučním listem, gymnaziální vzdělání, střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou a odborným výcvikem a nástavbové vzdělání, střední odborné vzdělání s maturitní
zkouškou a vyšší odborné vzdělání). Pro porovnání jsou rovněž uvedeny míry nezaměstnanosti
absolventů za ČR. V posledním řádku jsou uvedeny dubnové hodnoty pro rok 2011.
Tabulka 20 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k 30. 4. 2011)
LK

rok

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

Abs

NZ

kraj

ČR

Gymnaziální vzdělání K

Abs NZ

kraj

ČR

Střední odborné
vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným
výcvikem, nástavbové
vzdělávání - L0, L5
Abs NZ

kraj

ČR

Střední odborné vzdělání
s maturitní zkouškou - M

Celkem

Abs

Abs

NZ

ČR

NZ

2006 1 883 208 11,0% 15,7% 792 26 3,3%

4,4% 519 41

2007 1 857 134

7,2% 10,5% 728 24 3,2%

3,2% 515 52 10,1% 11,1% 1 734 114

6,6%

7,8% 4 834 324

2008 1 632

6,1%

2,5% 517 36

82

4,7%

5,7% 4 712 240

2009 1 558 216 13,9% 13,4% 727 21 2,9%

2,4% 441 60 13,6% 11,8% 1 680 139

8,3%

7,8% 4 406 436

2010 1 420 279 19,6% 19,4% 759 18 2,4%

3,0% 355 74 20,8% 19,3% 1 773 220 12,4% 10,6% 4 307 591

2011 1 268 215 17,0% 18,7% 778 22 2,8%

3,2% 425 58 13,6% 18,2% 1 699 173 10,2% 11,4% 4 170 468

99

6,9% 814 23 2,8%

7,9% 14,0% 1 641 139

kraj

7,0%

7,8% 1 749

8,5% 11,0% 4 835 414

Zdroj: NÚOV, Pozn. Abs. – počet absolventů (za školní roky 2005/06 až 2009/2010; NZ – počet nezaměstnaných absolventů (dubnové
hodnoty); Kraj – míra nezaměstnanosti absolventů v kraji; ČR- míra nezaměstnanosti absolventů v republikovém měřítku
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V dubnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol v
Libereckém kraji 11,3 % (484 nezaměstnaných absolventů), což je hodnota mírně nižší než
celorepublikový průměr (12,2 %). Seřadíme-li kraje podle velikosti míry nezaměstnanosti absolventů škol
a mladistvých, je Liberecký kraj uprostřed. Pro srovnání: nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů
středních a vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,3 %) a v Plzeňském kraji (8,4 %), nejvyšší v
Ústeckém (16,2 %) a Karlovarském kraji (15,6 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Libereckého kraje podle kategorií dosaženého
vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou
(v oborech kategorie M – bez odborného výcviku a K - gymnazisté). (Je to zčásti dáno i tím, že ve studiu
pokračuje větší část těchto absolventů.) Relativně vysoká byla míra nezaměstnanosti absolventů
středního vzdělání s výučním listem (souhrnně za kategorie E+H).
Míra nezaměstnanosti absolventů všech uvedených kategorií vzdělání (s výjimkou gymnazistů) se
v kraji v posledním roce snížila.
Následující uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen podle kategorie
vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin oborů vzdělání chybí
hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii vzdělání v kraji buď nevyučuje,
nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.
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Tabulka 21 Počta absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělávání středních škol v Libereckém kraji k 30. 4. 2011

16 Ekologie a ochr. ŽP
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

Celkem

28
289
74
29
53
21

31
5
8
12
4

10,7%
6,8%
27,6%
22,6%
19,0%

3,8%
13,9%
13,0%
18,9%
21,9%
23,0%
33,3%
22,9%
12,3%
24,7%
14,6%

97

23 23,7%

146

33 22,6%

103

16 15,5%

18,2%

19

4 21,1%

23,3%

46
50
12

62

290
72

55 19,0%
12 16,7%

22,3%
19,2%

186
13
28

5,7%
0 0,0% 10,7%
6 12,0% 14,6%
2 16,7% 21,7%
30,8%
19,8%
29,3%
15,8%
15,8%
13,1%
9 14,5% 13,8%
22,6%

18,9%
29 15,6% 21,7%
3 20,1% 19,3%
3 10,7% 21,2%

130
68
11
45
18
136
27
10
12
71
452
90
158
65

58

17
1268

10 17,2%

2 11,8%
215 17,0%

Gymnaziální vzdělání

17,5%

12,4%
18,7%

28

425

6 21,4% 22,0%
28
215
18,2% 135
58 13,6% 18,2% 1699
778

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

počet nezaměstnaných
absolventů

Skupina oborů

střední vzdělání s výučním
listem - E,H
počet absolventů (2010)

Liberecký kraj

střední vzdělání s
maturitní zkouškou a
střední vzdělání s
odborným výcvikem maturitní zkouškou - M
L/0, nástavbové vzdělání
- L/5

3 10,7% 16,9%
13,6%
11 8,5% 10,2%
7 10,3% 10,5%
2 18,2%
9,1%
15,7%
5 11,1% 18,2%
27,3%
4 22,2% 19,4%
18,2%
11 8,1% 12,7%
5 18,5% 13,8%
2 20,0%
8,0%
1 8,3% 15,6%
10,8%
2 2,8%
8,2%
63 13,9% 11,6%
11 12,2% 12,8%
20 12,7% 13,4%
10,9%
7 10,8% 13,7%
8,1%
13,1%
2 7,1% 11,4%
9 4,2%
7,5%
8 5,9% 13,4%
173 10,2% 11,4%
22 2,8%
3,2%

Zdroj: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011, NÚV s využitím dat ČSÚ MMSV a Ústavu pro
informace ve vzdělávání

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; MNA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů v ČR
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Největší skupinou neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti tvořili
absolventi oborů s výučním listem (215 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 17,0%), následovaní
absolventy oborů s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem (58 osob, míra
nezaměstnanosti absolventů 13,6%),
Pokud porovnáme hodnoty míry nezaměstnanosti, tak v případě oborů s výučním listem mají
nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventi skupiny oborů (do výčtu nejsou uváděny statisticky
nevýznamné obory, které absolvují pouze jednotky žáků) 29:
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (23,7%)
• Potravinářství a potravinářská chemie (22, 6%)
• Stavebnictví, geodézie a kartografie (22,6%)
V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to skupina
• Podnikání v oborech (29,0%)
V případě oborů s maturitou se jedná o skupinu oborů:
• Ekonomika a administrativa (13,9%).
Na tomto místě je potřeba zmínit fakt, že vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti vykazovali
k 30. 4. 2011, vedle jiných, i absolventi těch skupin oborů, které byly Libereckým krajem zahrnuty do
systému podpory nedostatkových profesí – týká se to především skupiny oborů Stavebnictví, geodézie
a kartografie (jež se jako problémový jeví napříč všemi úrovněmi středoškolského vzdělání),
Potravinářství a potravinářská chemie.

29

V případě oborů s výučním listem jde o obor Technická chemie a chemie silikátů (27,6%, 8 absolventů), Zdravotnictví (21,1%, 4
absolventi), oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia Gastronomie, hotelnictví a turismus (23,1%), 3 absolventi),
Osobní a provozní služby (21,4%, 6 absolventů), Technická chemie a chemie silikátů (16,7%); oborů s maturitou Zpracování dřeva a výroba
hudebních nástrojů (22,2%, 4 absolventi), Speciální a interdisciplinární obory (20,0%, 2 absolventů).
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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12 IDENTIFIKACE DISPARIT A NÁVRHY JEJICH ELIMINACE
Z informací uvedených v předchozích kapitolách a z dalších informačních zdrojů, v neposlední
řadě i ze strany názorů zástupců veřejné i soukromé sféry v Libereckém kraji vyplývá, že prakticky
shodně s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce v Libereckém kraji obecně lepší
uplatnitelnost obory technické (řemeslné) nežli obory službové. Relativně horší uplatnitelnost na trhu
práce mají také absolventi oborů v oblasti Gastronomie, hotelnictví a turismus, i když v některých
okresech kraje jsou profese vycházející z těchto oborů poptávány. Význam technických oborů pro
Liberecký kraj jako takový potvrzuje i struktura jeho hospodářství, ve kterém dominuje zpracovatelský
průmysl.
Z informací zástupců regionu vyplývá, že v regionu je stále citelný nedostatek absolventů
technických oborů zakončených maturitní zkouškou, ale i s výučním listem. Ten je způsobován ve své
podstatě dvěma základními faktory:
•
•

nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let nedosáhne více
než cca 78,5 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium
technických oborů a řemeslných oborů.

Převis poptávky po technicky kvalifikovaných pracovnících nad jejich nabídkou přetrvává ostatně
ve všech krajích České republiky – tento stav je v podstatě neměnný i v období kolísavého vývoje
hospodářství, resp. v období stávající přetrvávající hospodářské krize. Výzkumy nezávislých společností,
např. studie „Top 10 nejhledanějších pozic“ společnosti Manpower 30 věnovaná deseti nejhledanějším
pracovním pozicím na světě potvrzuje, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech
je konstantní dokonce na úrovni celosvětového měřítka. V Libereckém kraji se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•

seřizovači a obsluha obráběcích strojů
svářeči
řidiči nákladních automobilů a tahačů
obchodní zástupci
zedníci
S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace v Libereckém kraji a
možnosti definovat cesty k jejímu potenciálnímu zlepšení byly identifikovány následující disparity
ovlivňující situaci středního odborného vzděláváním v kraji a místního trhu práce (je potřeba upozornit
na skutečnost, že stávající nestabilní situace v hospodářství a nejasné vyhlídky do budoucna mohou
uváděné jevy značným způsobem ovlivňovat):

30

http://www.manpower.cz/studie.php

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Název disparity

Popis disparity

Význam disparity 31

Doporučení pro její eliminaci

Nezájem absolventů ZŠ o studium
technicky orientovaných oborů na SŠ
a současná neschopnost trhu práce
uspokojit poptávku firem po
technicky
kvalifikovaných
pracovnících především s maturitní
zkouškou a výučním listem.

Stejně jako v celé České republice, tak i na úrovni
Libereckém kraje je dlouhodobě zaznamenávána
neschopnost trhu práce uspokojovat potřeby místních
zaměstnavatelů na úrovni technicky kvalifikovaných
pracovníků. V Libereckém kraji se jedná především o
technické obory zakončené maturitní zkouškou a výučním
listem.

národní

I nadále je žádoucí, aby Liberecký kraj nadále rozvíjel
program na podporu nedostatkových profesí
středního vzdělávání s výučním listem středního
odborného vzdělání s maturitní zkouškou a
parametry tohoto programu kontinuálně provazoval
s potřebami místních zaměstnavatelů.

Tento problém má přitom dvě polohy – jednou je nezájem
žáků o studium technicky orientovaných oborů, kterou se
snaží Liberecký kraj již od roku 2010 řešit prostřednictvím
rozvojového programu na podporu nedostatkových profesí
požadovaných trhem práce, (spektrum podporovaných
oborů probíhá každoroční revizí / doplněním), druhou pak
faktická neprovázanost reálných kompetencí uchazečů o
zaměstnání (vč. absolventů technických oborů středních
škol) s požadavky zaměstnavatelů.

Je nezbytný průběžný přenos informací na úrovni
kraj (zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace
o trhu práce) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji). Svou aktivní roli
může v tomto směru sehrávat samozřejmě i Svaz
průmyslu a dopravy ČR, případně i místně významní
aktéři sdružující zaměstnavatele.
Z dlouhodobého hlediska se též jako efektivní jeví
strategie podpory informovanosti dětí (a jejich
rodičů) o charakteru práce v technických oborech od
jejich nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí
žáků středních škol s potřebami zaměstnavatelů je
potřeba nadále rozvíjet systém odborných praxí
přímo u zaměstnavatele v průběhu jejich studia a
zároveň vytvářet pro zaměstnavatele takové
informační a celkově podpůrné zázemí tak, aby byli
ochotni do systému odborných praxí žáků středních
škol aktivně vstupovat.

31

Význam disparity je posuzován na úrovni jejího charakteru dvojím způsobem. Disparita „národního“ představuje nesrovnalost / nesoulad, který je
charakteristický pro situaci na úrovni středního odborného školství, resp. jeho (ne)souladu s trhem práce na úrovni celé České republiky. Disparita
„regionální“ identifikuje nesrovnalost / nesoulad, který je dán místními specifiky daného kraje / regionu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Vysoké
počty
absolventů
ZŠ
vstupujících do studia netechnických
oborů na středních školách a
současná neschopnost trhu práce
absorbovat absolventy těchto oborů

Přes přijímaná opatření Libereckého kraje (viz zmiňovaný
program podpory nedostatkových profesí na trhu práce,
jehož cílem je podpora studia ve vybraných technických
řemeslných oborech)
vstupuje v kraji stále velmi
významné procento absolventů ZŠ na střední školy do
studia oborů „službového“ charakteru, na jejichž úrovni
zároveň statistiky nezaměstnanosti ukazují, že absolventi
těchto oborů získávají uplatnění mnohem obtížněji než
absolventi technických oborů. Tento nepříznivý stav lze
vhodně ilustrovat např. na skupině oborů Gastronomie,
hotelnictví a turismus a Osobní a prov. Služby a Obchod –
tyto patří v Libereckém kraji na špici co do počtu nově
přijímaných žáků ke studiu, tak co do počtu ze škol
vycházejících absolventů => přitom k 30. 4. 2011 bylo
v průměru za všechny typy a stupně středoškolského
studia nezaměstnaných téměř 1/4 všech absolventů.

národní / regionální

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této
disparity se jeví důsledná osvěta dětí, jejich rodičů o
reálných potřebách a možnostech uplatnění se na
trhu práce, stejně tak jako o charakteru reálného
obsahu práce v rámci „službových“ či technických /
řemeslných oborech ideálně již od předškolního
věku – jen tak budou moci děti získat k potenciálu
svého budoucího rozvoje dostatečně kritický odstup.
Osvěta by samozřejmě měla být dále efektivně
rozvíjena i na půdě základních škol, kde by jejími
cílovými příjemci neměli být „pouze“ děti – žáci, ale i
výchovní poradci a obecně všichni pedagogičtí
pracovníci, kteří by měli být schopni budoucím
absolventům ZŠ poskytovat relevantní informace o
potenciálu, který jim studium konkrétních oborů na
střední škole může do budoucna přinést.

Stoupající míra nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických oborech (především
zakončených závěrečnou zkouškou),
jejichž
studium
je
zároveň
podporováno Libereckém krajem
programu
podpory
v rámci
nedostatkových profesí na trhu
práce.

Vlivem přetrvávající ekonomické krize a nepříznivého
vývoje na úrovni některých oborů na úrovni Libereckého
kraje začala v kraji stoupat nezaměstnanost v oborech jako
je např. stavebnictví či strojírenství, které až donedávna
vykazovaly nedostatek pracovníků především na úrovni
dělnických profesí.

regionální

Tato disparita má, oproti výše uvedeným, spíše
partikulární platnost, jelikož vychází se stávajících
nepříznivých ekonomických podmínek způsobených
ekonomickou krizí. Poptávka po kvalifikované
technicky vzdělané pracovní síle bude na trhu práce
i v budoucnu. Je však potřeba důsledně dbát na
provázanost specifikovaných oborů, resp. v jejich
rámci předávaných obecných kompetencí, znalostí a
dovedností s reálnými požadavky zaměstnavatelů.
Cesta k eliminaci tak opět vede skrze průběžný
přenos informací na úrovni kraje (zřizovatel většiny
škol) – úřad práce (informace o trhu práce a jeho
vývoji) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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12.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních míst na
trhu práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci v Pardubickém kraji ještě ve větších detailech byla realizována též
analýza volných pracovních míst dle metodiky CZ-ISCO a nezaměstnanosti absolventů škol dle skupin
všech oborů KKOV, které jsou na středních školách v kraji vyučovány (obě dvě skupiny údajů byly
zjišťovány s platností k 30. 9. 2011).
Byly vypracovány podrobné tabulkové přehledy, které tvoří elektronickou přílohu této
analýzy. Tyto tabulkové přehledy stojí na přímé souvztažnosti nezaměstnanosti absolventů v
konkrétních skupinách oborů KKOV 32 (např. skupiny oborů 23 - Strojírenství a strojírenská výroba),
resp. zaměstnání, které mohou v teoretické rovině absolventi těchto skupin oborů po ukončené
svého vzdělávání na střední škole (v maturitním či učebním oboru – tzn. kategorií vzdělání
označených písmeny M a L, resp. E a H) vykonávat a nabídce všech volných pracovních míst na úrovni
těch zaměstnání dle jejich klasifikace metodou CZ-ISCO, které svým charakterem příslušné skupině
oborů odpovídají. Porovnáním těchto dvou skupin údajů lze definovat hypotetický stav, který by na
trhu práce nastal v momentě plné zaměstnanosti absolventů všech skupin oborů vyučovaných na
středních školách v kraji – výsledkem porovnání je přehled o situaci v jednotlivých skupinách oborů
z pohledu schopností absolventů škol naplňovat příslušné potřeby místního trhu práce. Je nutné
podotknout, že zjištěné údaje na této úrovni mají pouze orientační vypovídací hodnotu a postupy,
které vedly k jejich zjištění nelze brát jako exaktní metodu, jelikož zjišťování informací bylo
předmětem přímého vyhledávání a vyhodnocování dat – situaci na úrovni trhu práce však ve vztahu k
(ne)potřebnosti některých oborů vzdělávání situují velmi dobře 33.
Na následujících dvou stránkách jsou uvedeny Graf 23 a 24, které ilustrují výše uvedené
skutečnosti na úrovni maturitních a učebních skupin oborů. K ucelenému nahlédnutí situace
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.

32

V tabulkových přehledech není sledována nezaměstnanost absolventů gymnaziálních a lyceálních oborů (skupiny oborů
KKOV 78 a 79), jelikož u absolventů těchto typů středních škol je předpokladem další studium na VŠ (či VOŠ), navíc
hodnoty nezaměstnanosti absolventů jsou v případě těchto skupin oborů velmi nízké.
33
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž byla jako
potenciálně vhodná zaměstnání přiřazena též zaměstnání typu „Obchodní zástupce“, „Odborný pracovník v oblasti
pojišťovnictví“ (pojišťovací agent) apod. Po těchto zaměstnáních je na trhu práce silná poptávka v podstatě ve všech
krajích České republiky – avšak neznamená to, že ideálními uchazeči o tyto posty jsou právě absolventi uvedených skupin
oborů.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Graf 23 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Libereckém kraji dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet
volných pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině
případů je nulová hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a
nezaměstnaných absolventů (jen ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Graf 24 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Libereckém kraji dle
předdefinovaných skupin učebních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet
volných pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině
případů je nulová hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a
nezaměstnaných absolventů (jen ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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13 SEZNAM ZDROJŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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