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ÚVOD
Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce
NUTS II Severozápad (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 Severozápad
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 dvou krajích,
které tvoří NUTS II Severozápad – tedy na rozbor situace v kraji Ústeckém a Karlovarském.
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.

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

str. 5 / 81

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

ÚSTECKÝ KRAJ
1. STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
1.1 Základní popis středního školství
Základním strategickým dokumentem pro školy zřizované Ústeckým krajem,
schváleným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/17Z/2006, je od ledna 2007
Postup na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní
financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010. Tento dokument stanoví základní
parametry,
které by měly splňovat páteřní střední školy zřizované krajem, hlavní modely postupů
při jejich tvorbě a základní časový rámec pro dosažení stanovených cílů. V podmínkách
dlouhodobého úbytku žáků v základních a následně středních školách byly následující cíle
zřizování páteřních škol:
• vytvoření sítě přiměřeně velkých stabilních spádových středních škol, nabízejících
širokou škálu oborů vzdělání a forem studia
• redukce nájmů a prodej nevyužívaných budov
• efektivní využívání stávajícího vybavení velkých škol a sdružené využívání zařízení
školských služeb, sportovních a dílenských areálů
• cílené a efektivní využití financí zejména při rekonstrukcích a opravách
Původní východiska, na kterých byl postaven první návrh páteřních škol, jsou v roce
2009 umocněna ještě negativním vlivem ekonomické a finanční krize, kdy se k nepříznivému
demografickému vývoji přidružil nedostatek finančních prostředků zejména na provoz škol a
školských zařízení. Nové objektivní podmínky si vyžádaly řadu opatření zejména v oblasti
financování krajského školství. Původně plánované tříleté přechodné období, v němž mělo
být postupně zaváděno normativní financování provozů škol (normativ na žáka) bylo třeba
zkrátit na dva roky s tím, že je plně v platnosti již od roku 2010. Stávající minimální a
optimální počty žáků nutné pro stabilitu škol se v nových podmínkách ukázaly jako
nevyhovující. 1
Jedním z dlouhodobých problémů v Ústeckém kraji je dle Výroční zprávy o stavu a
rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2009/2010 (dále jen „Výroční
zpráva“) vysoký podíl dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010
pracovalo v roce 2007 v kraji se souhlasem krajského úřadu celkem 161 asistentů pro děti a
žáky se zdravotním postižením, z toho více než 100 asistentů ve školách zřizovaných obcemi.
1

Zdroj: Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji
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Aktuálně dochází k optimalizaci školských zařízení jejich slučováním a k rozvoji
činnosti páteřních škol.
I přes jisté oživení zájmu žáků základních škol a jejich rodičů jsou technické obory ve
středních školách žáky dlouhodobě a oprávněně považovány za studijně náročné a přes
velkou jistotu budoucího zaměstnání 14 – 15leté děti často dají přednost zdánlivě snazšímu
studiu ve školách službových, ekonomických a všeobecně vzdělávacích. Ke stimulování a
oživení zájmu žáků a rodičů o získání perspektivní kvalifikace v oborech nedostatkových na
trhu práce, jsou určeny motivační programy Ústeckého kraje. Jak uvádí Výroční zpráva,
„Motivační programy pro střední školství v Ústeckém kraji jsou součástí Dohody o povolební
spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Motivační
programy byly vyhlášeny poprvé pro školní rok 2009/2010 a pro následující školní roky
budou vyhlašovány samostatně, zejména z důvodu upřesnění výše měsíčního příspěvku dle
finančních možností rozpočtu kraje. Do Motivačních programů patří:
• Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání
Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a
kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v
kraji, ze kterých v posledních letech vycházelo jen velmi málo nebo žádní absolventi. Cílem
programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v
dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku
povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků 16 podporovaných oborů tak,
aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet
neklesal během studia. I přes tuto snahu Ústeckého kraje však nebyly ve školním roce
2009/2010 alokované finanční prostředky na stipendia vyčerpány, a to především z důvodu
porušování podmínek stanovených v programu ze strany žáků.
• Příspěvek na dojíždění
Tento program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické
překážky při získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti. 2
1.1.1 Základní přehled o síti středních škol
Ve školním roce 2009/2010 bylo ve školském rejstříku na území Ústeckého kraje
evidováno celkem 113 aktivních škol poskytujících střední vzdělání, což je o 1 subjekt více
než v minulém školním roce. Z toho 71,7 % zřizoval Ústecký kraj, 23,9 % soukromý zřizovatel
a počet doplňují 3 školy obecní a 2 církevní.

2

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2009/2010
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Tabulka 1 Střední školy v Ústeckém kraji
Zřizovatel
kraj
obec
církev
soukromý zřizovatel
celkem

Počet zařízení
81
3
2
27
113

Síť středních škol tvořily v jednotlivých okresech:
Okres Ústí nad Labem
Celkem 14 SŠ zřizovaných ÚK
• 2 gymnázia
• obchodní akademie
• 2 střední průmyslové školy
• střední zdravotnická škola
• 8 střední odborné školy
• 4 soukromé střední školy

Okres Louny
Celkem 10 SŠ zřizovaných ÚK
• 3 gymnázia
• 2 obchodní akademie
• 4 střední odborné školy
• 1 střední odborné učiliště
• 3 soukromé školy

Okres Teplice
Celkem 9 SŠ zřizovaných ÚK
• 2 gymnázia
• konzervatoř
• hotelová škola
• obchodní akademie
• 2 střední průmyslové školy
• 2 střední odborné školy
• 4 soukromé školy
• 1 střední škola zřizovaná církví

Okres Most
Celkem 9 SŠ zřizovaných ÚK
• 2 gymnázia
• střední průmyslová škola
• obchodní akademie
• střední pedagogická škola
• střední zdravotnická škola
• 3 střední odborné školy
• 8 soukromých škol
• 1 střední škola zřizovaná obcí

Okres Chomutov
Celkem 10 SŠ zřizovaných ÚK
• 3 gymnázia
• 2 střední průmyslové školy
• střední zdravotnická škola
• 2 obchodní akademie
• střední odborné učiliště
• 5 středních odborných škol3
• 1 soukromá střední škol
• 1 střední škola zřizovaná obcí
Okres Litoměřice
Celkem 11 SŠ zřizovaných ÚK + školní statek
• 3 gymnázia
• střední pedagogická škola

Okres Děčín
Celkem 16 SŠ zřizovaných ÚK + školní statek
• 2 gymnázia
• 2 obchodní akademie
• 2 střední průmyslové školy
• 2 střední zdravotnické školy
• 8 středních odborných škol
• 1 soukromá střední škola
• 1 střední škola zřizovaná církví

3

Tyto SŠ jsou součástí páteřních SŠ
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•
•
•
•

6 středních odborných škol
střední odborné učiliště
6 soukromých středních škol
1 střední škola zřizovaná obcí

1.1.2 Ústecký kraj – počty žáků
Ze zdrojů UIV a z Dlouhodobého záměru vyplývá informace, že „v roce 2004/2005
měl Ústecký kraj čtvrtý nejvyšší počet středních odborných škol na 1000 žáků. V počtu tříd na
100 žáků se Ústecký kraj pohyboval nad průměrnou úrovní ČR. Avšak celkově platí, že počet
tříd SOŠ na 100 žáků nebyl mezi kraji tolik rozdílný jako v počtu SOŠ. V Ústeckém kraji se
nacházejí spíše SOŠ menší velikosti s nižším počtem tříd. V Ústeckém kraji byl ve školním
roce 2004/05 nadprůměrný počet gymnázií na 1000 žáků (druhá nejvyšší pozice) a také velmi
nadprůměrný počet tříd na 100 žáků. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že v Ústeckém kraji
se nacházela spíše gymnázia menší velikosti.“
Tabulka 2 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s výučním listem
celkem

meziroční
počty žáků
rozdíl
2008/2009 2009/2010
30 282
29 985
-297
10 804
10 659
-145
41 086
40 644
-442

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji za školní rok 2008 /2009 a
2009/2010

Ve školách poskytujících střední vzdělání došlo k celkovému poklesu počtu žáků denní
formy studia o 1 %. V absolutním vyjádření byl pokles nejzřetelnější u oborů poskytujících
střední vzdělání s maturitní zkouškou o 297 žáků (74 % z celkového úbytku), naopak
v oborech poskytujících střední vzdělání došlo k nárůstu počtu o 44 žáků. Pokud jde o
strukturu žáků, tak v oborech zakončených maturitní zkouškou se jich vzdělává 73,5 %, dále
26,1 % v oborech zakončených výučním listem a 0,4 % v oborech poskytujících střední
vzdělání.
Ke studiu na středních školách bylo ve školním roce 2009/2010 přijato v prvním kole
přijímacího řízení celkem 14 311 uchazečů, což je o 21,3 % více než v předchozím školním
roce. Celkem přijato o 3,8 % méně než v předchozím období.
Aktuálně dochází k optimalizaci školských zařízení jejich slučováním a k rozvoji
činnosti páteřních škol.

1.2 Demografický vývoj
Jedním z faktorů, který bude v následujících letech ovlivňovat středoškolské
vzdělávání v Ústeckém kraji je demografický vývoj.
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Ve školách poskytujících střední vzdělání v Ústeckém kraji došlo k celkovému poklesu
počtu žáků denní formy studia o 1 %. V absolutním vyjádření byl pokles nejzřetelnější u
oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou o 297 žáků (74 % z celkového
úbytku), naopak v oborech poskytujících střední vzdělání došlo k nárůstu počtu o 44 žáků.
Pokud jde o strukturu žáků, v oborech zakončených maturitní zkouškou se jich vzdělává 73,5
%, dále 26,1 % v oborech zakončených výučním listem a 0,4 % v oborech poskytujících
střední vzdělání.
Na úrovni predikce vývoje počtu, žáků a studentů v soustavě středního školství
Ústeckého kraje, se předpokládá jejich snížení v závislosti na celkovém demografickém
vývoji. Počet žáků vzdělávaných v úrovni středního školství od roku 2004 klesá a tento trend
bude s různou intenzitou pokračovat i v letech následujících. Lze očekávat, že se do roku
2015 sníží počet žáků v oborech poskytujících střední vzdělání na úroveň zhruba 70%
školního roku 2006/2007, což v absolutním vyjádření znamená úbytek více než 12 tisíc žáků.
Při průměrné velikosti středních škol v Ústeckém kraji, která se po optimalizačních
opatřeních u škol zřizovaných Ústeckým krajem zvýšila na cca 520 žáků, je to plných 23
středních škol. Tvrzení vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v ústeckém kraji 2008/2010.
Graf 1 zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025,
kdy se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. Jediný větší meziroční nárůst byl
zaznamenán v letech 2007/2008. Malý meziroční nárůst byl ještě zaznamenán v letech
2009/2010. Po té populační křivka stále klesá.

Graf 1 - Počet nově narozených dětí v Ústeckém kraji
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Následující vývoj se odvíjí od poklesu počtu narozených dětí. Ročníky 2006 a mladší
budou do středních škol vstupovat od roku 2021. Vzhledem k tomu, že v Ústeckém kraji
dochází k vyššímu populačnímu poklesu až od roku 2008, je třeba předpokládat vyšší pokles
žáků nastupujících do prvních ročníků středních škol především od roku 2023.
Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu
není nahodilým, ale trvalým jevem.
Ještě 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
mimo jiné 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.

1.3 Nově přijatí žáci v kraji
Dle údajů uvedených na webových stránkách Národního ústavu odborného
vzdělávání ke studiu na středních školách bylo ve školním roce 2009/2010 přijato celkem 10
809 uchazečů, což je o 9, 89 % více než ve školním roce 2010/2011.

Tabulka 3 Počty nově přijatých žáků na střední školy v ÚK
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ÚK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E,
H)

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

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

2006/2007

4 545

818

122

4 663

1 733

11 881

2007/2008

4 185

790

99

4 647

1 577

11 298

2008/2009

4 195

734

73

4 635

1 647

11 238

2009/2010

3 872

658

131

4 600

1 548

10 809

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

3 483

587

126

4 060

1 484

9 740

-389

-71

-5

-540

- 64

-1 069

-10,01%

-10,79%

-3,82%

-11,74%

-4,13%

-9,89%

Zdroj: Národního ústavu odborného vzdělávání

Z tabulky je rovněž patrné, že od školního roku 2007/2008 dochází k poklesu
celkového počtu přijímaných studentů. Meziroční pokles u některých typů škol v posledním
sledovaném školním roce přesáhl i 10 %.
Graf 2 - Podíl nově přijatých žáků v ÚK (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)

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

str. 12 / 81

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Na následující stránce uvedená tabulka poskytuje podrobné 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 a podíly nově přijatých žáků v Ústeckém kraji ve školním roce 2010/11 (stav k 30. 4. 2011)
Ústecký 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
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron.,hotel.a tur.
66 Obchod
68 Právní 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

SVsVL

SVsMZaOV
ČR

počet

podíl

562
185

16,1%
5,3%

131
44

3,8%
1,3%

223
23
563

6,4%
0,7%
16,2%

9
202

0,3%
5,8%

0,0%
18,2%
6,4%
0,3%
6,3%
0,5%
0,1%
6,1%
0,4%
12,4%
0,2%
0,5%
8,7%

20

0,6%

0,5%

SV

počet

podíl

ČR

47
115

8,0%
19,8%

0,6%
14,9%
18,9%
0,7%

10

1,7%

0,3%

59

10,1%

1,2%
6,1%

52

8,9%

21,9%
8,9%

23,1%
6,0%

131
51

22,3%
8,7%

11,5%
10,3%

406

11,7%

9,1%

121

20,6%

14,8%

3
3483

1,1%
0,1%
100%

podíl

587

100%

počet
71
244
12
271
239
26

podíl
1,7%
6,0%
0,3%
6,7%
5,9%
0,6%

20
224
113
34
181

0,5%
5,5%
2,8%
0,8%
4,5%

1,3%

344

3,0%

823

3,3%
100%

Celkem - po ZŠ
počet
71
244
12
880
540
26
131
54

podíl
0,9%
3,0%
0,1%
10,7%
6,5%
0,3%
1,6%
0,7%

223
102
787
113
95
383

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

8,5%

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

364

4,4%

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

20,3%

19,4%

823

10,0%

9,9%

257

6,3%

429

10,6%

8,2%
0,1%
5,7%

7,6%
9,2%
2,2%
100%

0,4%
5,7%
11,1%
4,6%
100%

1,2%

0,4%
0,7%
100%

ČR

17,1%
0,4%

764
309

39

počet

SOVsMZ

126

100,0%

126

100%

1,7%
92,6%
0,3%
100%

309
373
90
4060

1152
360
429
527

14,0%
4,4%
5,2%
6,4%

348
499
93
8256

4,2%
6,0%
1,1%
100%

14,2%
3,3%
2,9%
4,9%
0,2%
3,1%
6,7%
2,9%
100%

NV
počet

podíl

ČR

49
18

5,7%
2,1%

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

32
21

3,7%
2,4%

1,5%

633
78
6

73,2%
9,0%
0,7%

0,4%
64,1%
7,9%
1,3%

28

3,2%

1,3%

865

100%

0,6%
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: Národní ústav odborného vzdělávání 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 Ústeckém kraji stojí v čele skupiny oborů
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – 764 přijatých žáků
• Stavebnictví, geologie a kartografie – 563 přijatých žáků
• Strojírenství a strojírenská výroba - 562 přijatých žáků
Na základě výsledků uvedených NÚOV je zřejmé, že v některých oborech nastoupil
v kraji ke studiu vyšší počet žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
Střední vzdělání s výučním listem
• Textilní výroba a oděvnictví - celkem přijato 44 žáků (1,3% z celkem přijatých na
SŠ, v ČR 0,5%)
• Pedagogika, učitelství a sociální péče – celkem přijato 39 žáků (1,1% z celkem
přijatých na SŠ, v ČR 0,4%)
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
• Textilní výroba a oděvnictví - celkem přijato 10 žáků (1,7% z celkem přijatých na
SŠ, v ČR 0,3%)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – celkem přijato 131 žáků (22,3% z celkem
přijatých na SŠ, v ČR 11,5%)
Střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou
• Hornictví, hutnictví, slévárenství - celkem přijato 12 žáků (0,3% z celkem přijatých
na SŠ, v ČR 0,1%)
• Právní a veřejná činnost - celkem přijato 429 žáků (10,6% z celkem přijatých na SŠ,
v ČR 5,2%)
V Ústeckém kraji je vyučována pouze jedna skupina oborů, do kterých nastoupil ke
studiu ve školním roce 2010/2011 nižší počet žáků než na území České republiky. Jedná se o
následující skupinu oborů zakončenou výučním listem:
• Umění a užitné umění - celkem přijati 3 žáci (0,1%z celkem přijatých na SŠ, v ČR
0,7%)

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 Ústeckém kraji v roce 2010
Ústecký 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
61 Filozofie, teologie
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

počet

SVsVL
podíl
pod-NP

449
144

21,1%
6,8%

16,1%
5,3%

70
37

7,0%
0,9%

6,4%

111
42
210

5,2%
2%
9,9%

6,4%
0,7%
16,2%

86

4,1%

0,3%
5,8%

počet

62
74

SVsMZaOV
podíl
pod-NP

13,4%
16%

počet

SV
podíl

pod-NP

8%
19,8%

10

29

6,3%

10,1%

48

10,4

8,9%

48

10,4%

497
194

23,5%
9,1%

21,9%
8,9%

43
60

9,3%
13%

22,3%
8,7%

283

13,3%

11,7%

78

16,8%

20,6%

100%

0,1%
100%

463

100%

100%

0,3%

6
0,2%
27
0,8%
192
5,7%
68
2%
105
3,1
151
4,5%

1,1%

2123

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
počet podíl
pod-NP
počet podíl
pod-NP
59
1,8%
1,7%
59
1,0%
0,9%
6%
3%
0,3%
0,1%
222
6,6%
6,7%
733 12,3%
10,7%
262
7,8%
5,9%
480
8%
6,5%
35
1%
0,6%
35
0,6%
0,3%

35

100,0%

100,0%

35

100%

100%

68

0,5%
5,5%
2,8%
0,8
4,5%

1,1% 0,7%

117
2%
2,7%
98
1,6%
1,2%
402
6,7%
9,5%
68
1,1%
1,4
153
2,6%
1,2%
237
4%
4,6%

256

7,7%

8,5%

256

4,3%

4,4%

907
208
235

27,1%
6,2%
7%

20,3%

2%

10,6%

16%
3,5%
12,8%
4,3%
1,1%
6,1%

10%

66

955
208
775
254
66
361

14%
4,4%
5,2%
6,4%

226
293
15
3343

6,8%
8,8%
0,4%
100%

7,6%
9,2%
2,2%
100%

226
328
15
5964

3,8%
5,5%
0,3%
100%

4,2%
6%
1,1%
100%

6,3%

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 v roce 2010 absolvovalo nejvíce žáků v
následujících skupinách oborů:
• Ekonomika a administrativa – 955 absolventů
• Gastronomie, hotelnictví a turismus - 775 absolventů
• Strojírenství a strojírenská výroba - 733 absolventů
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – 497 absolventů
• Strojírenství a strojírenská výroba – 449 absolventů
• Osobní a provozní služby - 283 absolventů
U středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to
následující skupiny oborů:
• Osobní a provozní služby - 78 absolventů
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika - 74 absolventů
• Strojírenství a strojírenská výroba – 62 absolventů
V případě středního odborného vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny
oborů
• Ekonomika a administrativa – 907 absolventů
• Obecně odborná příprava - 293 absolventů
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 262 absolventů

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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2. TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %).
Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla
v okresech Most (15,7 %), Bruntál (14,2 %), Děčín (13,2 %) a Karviná (13,0 %). Nejnižší míra
nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ a
hl. m. Praha (shodně 4,0 %), Prachatice (4,6 %), Mladá Boleslav (4,7 %) a Benešov (4,9 %).
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 v 64 okresech – největší
pokles byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 6,4 %), Prachatice (o 6,2 %), Žďár nad Sázavou
(o 4,8 %) a Plzeň-město (o 4,3 %).
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).
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Graf 3 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst
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Zdroj: Úřad práce ČR
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3. TRH PRÁCE KRAJI
V Ústeckém kraji hrála až do nedávné minulosti jak z pohledu trhu práce, tak
hospodářství jako takového dominantní roli povrchová těžba hnědého uhlí, která velmi silně
pozměnila ráz a strukturu krajiny. V současné době se kraj ubírá k odvětví energetiky,
strojírenství, chemického (např. Litvínov) a potravinářského průmyslu (např. Ústí nad
Labem). Těžba uhlí však stále zůstává v popředí. Oblast Loun a Litoměřic (oblast Poohří a
Polabí) je spíše zemědělská a je proslulá pěstováním chmele, dále pak ovoce a zeleniny. Sféra
služeb je v Ústeckém kraji o něco slaběji vyvinuta, ale v poslední době i zde její podíl narůstá.
Ekonomika kraje je díky poklesu těžby hnědého uhlí a celkového útlumu hospodářství
postižena vysokou nezaměstnaností, společně s Ostravskem je zde situace nejnepříznivější
v zemi. Mzdy jsou oproti průměru státu také nižší.

3.1 Silné stránky regionu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výhodná geografická poloha mezi Prahou a Saskem
převážně průmyslová aglomerace s vybudovanou energetickou a vodohospodářskou
infrastrukturou
rozsáhlá nabídka volných výrobních budov a ploch
možnosti zahraničních investic v regionu s prokázaným zvýšením produktivity
tradice průmyslové výroby
velké množství volných ploch bez infrastruktury (15 000 ha po rekultivacích)
propojení center uvnitř regionu
nízké náklady na pracovní sílu
průchod tranzitního plynovodu a dostatečná kapacita u vysokotlakých plynovodů pro
rozvoj

3.2 Slabé stránky regionu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přetrvávající nezaměstnanost, která patří k nejvyšším v České republice, s tím spojená
kriminalita a problémy s nepřizpůsobivými občany
staré ekologické zátěže způsobené zejména důlní činností (nyní probíhá rozsáhlá
revitalizace, financovaná z vysoké části pomocí fondů EU)
nepříznivá vzdělanostní struktura, vyšší migrace, vyšší výskyt sociálně-patologických
jevů
stagnující stavební činnost, nedostavěná dálnice D8, kolabující dopravní situace u
Lovosic
převaha výroby s malou přidanou hodnotou a nižší kvalitou
nízký počet malých a středních výrobních podniků – nepříznivý vliv velkých podniků
Příliš jednostranná specializace průmyslového odvětví
nerovnovážná hospodářská struktura
pokles zemědělské výroby
image regionu
slabý terciální sektor (služby)
nižší HDP než je republikový průměr
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3.3 Zastoupení profesních tříd v Ústeckém kraji
Jak je patrné z níže uvedeného grafu 4, je v Ústeckém kraji významně zastoupena
profesní třída 3 technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků, dále jsou pak
nadprůměrně zastoupené třída 7 profese řemeslné a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři a třída 8 obsluha strojů a zařízení, které mají zastoupení nad republikovým
průměrem.
Graf 4 - Zastoupení profesních tříd v Ústeckém kraji 4

Vysvětlivky ke grafu:
1Zákonodárci, 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

4

Zdroj: UNIV
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3.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Ekonomika Ústeckého kraje je postavena na zpracovatelském průmyslu, kde je
logicky rovněž nejvyšší zaměstnanost. Uplatnění lze najít též v oborech stavebnictví a obchod
a opravárenství motorových vozidel. Nejnižší zaměstnanost je v oborech zemědělství,
lesnictví, rybářství a u profesní vědecké a technické činnosti, jak znázorňuje níže uvedený
graf ze zdrojů ČSÚ.
Graf 5 - Zaměstnanost ve vybraných odvětvích v Ústeckém kraji (v %)5

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

Ústecký kraj je typická průmyslová oblast s vysokou hustotou zalidnění. Zemědělství
dominuje v jižních oblastech kraje - Lounsku a Litoměřicku. Oblast Krušných hor je řídce
osídlená. V minulosti byl kraj poznamenán velkým odlivem střední generace (po roce 1989),
která v kraji neustále chybí, ale i průmyslovou činností, která měla negativní dopad na životní
5

Zdroj: ČSÚ
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prostředí. Ústecký kraj má staletou tradici průmyslové a zemědělské výroby, obchodních
aktivit a s tím související bohatou síť dopravních cest. Mnohé z toho však neodpovídá
potřebám moderního rozvoje regionu a života jeho obyvatel, a proto bude potřeba
modifikace tradice na úroveň potřeb 21. Století.
V Ústeckém kraji se rozvíjí průmysl energetický, průmysl strojní a strojně výrobní
(montážní, automobilový). Naopak pokles nastal u těžebního, potravinářského, oděvního a
zvláště hutního průmyslu.
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v kraji patří:
•
•
•
•
•
•
•

UNIPETROL RPA, s.r.o.,
Severočeské doly a.s. (včetně dolů v Bílině),
AGC Automotive Czech a.s.,
JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.,
Litvínovská uhelná, a.s.,
Coal Services a.s.,
Krajská zdravotní a.s., která je dominantním zdravotnickým zařízením v kraji
sdružujícím nemocnice v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a Ústí n. L. a
zároveň největším zaměstnavatelem kraje zaměstnávajícím přibližně 6 400
zaměstnanců,
• Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace

3.5 Nezaměstnanost v Ústeckém kraji
Aktuální nezaměstnanost v Ústeckém kraji ke dni 30. září 2011 činila 12,4%. Na
úřadech práce bylo evidováno 56 309 uchazečů o práci. Pro srovnání, v září 2010 činila míra
nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 13,6 %1 a celkový počet nezaměstnaných dosahoval 58
998 uchazečů o práci, což je meziroční pokles o 1,2%.
Nejvíce uchazečů o zaměstnání dosáhlo pouze základního vzdělání.
Ve statistikách Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Ústí nad Labem jsou
jako profese s nejvyššími počty evidovaných uchazečů (u jednotlivých okresů je uvedeno
vždy 5 pracovních pozic s nejvyšším počtem uchazečů o práci): 6
Okres Chomutov (8702)
•
•
•
•
•

6

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (2061)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (445)
Prodavači v prodejnách (617)
Všeobecní administrativní pracovníci (346)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (256)

Stav k 30. 09. 2011
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Okres Litoměřice (5938 uchazečů)
•
•
•
•
•

Všeobecní administrativní pracovníci (452)
Prodavači v prodejnách (486)
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (565)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení (553)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (332)

Okres Louny (5731 uchazečů)
•
•
•
•
•

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (432)
Všeobecní administrativní pracovníci (201)
Prodavači v prodejnách (331)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (174)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (176)

Okres Most (9285 uchazečů)
• Všeobecní administrativní pracovníci (463)
• Prodavači v prodejnách (690)

• Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (619)

• Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (1570)
• Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (246)
Okres Teplice (8687 uchazečů)
•
•
•
•
•

Všeobecní administrativní pracovníci (346)
Prodavači v prodejnách (617)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (445)
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (2061)
Prodavači v prodejnách (312)

Okres Ústí nad Labem (8804 uchazečů)
•
•
•
•
•

Prodavači v prodejnách (630)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (577)
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (541)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (254)
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (236)

Okres Děčín (9162)
•
•
•
•
•

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (872)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (406)
Prodavači v prodejnách (666)
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (370)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení (343)
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Z výše uvedených dat vyplývá, že nejčastějšími uchazeči o zaměstnání jsou osoby
s nižším vzděláním, kteří hledají uplatnění na pozicích pomocný dělník resp. pracovník ve
výrobě a službách a uklízeč. Z dalších profesí jsou to prodavači, kuchaři, zedníci, kamnáři,
dlaždiči, montéři suchých staveb a administrativní pracovníci.
Graf 6 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání k 30. 09. 2011

Zdroj: ČSÚ

Z uvedeného grafu 6 je patrné, že Ústecký kraj patří mezi kraje s nejvyšším počtem
uchazečů o jedno pracovní místo.
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Tabulka 6 Nabídka pracovní síly (uchazeči o zaměstnání) k 30. 9. 2011
Profese podle CZ-ISCO 7

Kód
0
1
2
3
4
5

Název profese
Zaměstnanci v ozbrojených silách
Zákonodárci a řídící pracovníci
Specialisté
Techničtí a odborní pracovníci
Úředníci
Pracovníci ve službách a prodeji
Kvalifikovaní pracovníci v
6 zemědělství, lesnictví a rybářství
7 Řemeslníci a opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení, montéři
Pomocní a nekvalifikovaní
9 pracovníci
x Nezařazení
Celkem

Nabídka pracovní síly (uchazeči
o zaměstnání)
2010
0
485
2 048
4 007
4 631
9 198

2011
26
367
1 433
3 528
4 512
9 448

rozdíl
26
-118
-615
-479
-119
250

629

506

-123

8 466
4 686

7 207
4 141

-1259
-545

20 373

20 495

122

3 186
57 709

4 019
55 682

833
-2 027

Zdroj: Úřad práce ČR

3.6 Volná pracovní místa
K 30. září 2011 evidovala krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 3 496 volných
pracovních míst. K 30. 9. 2011 tak na jedno volné pracovní místo připadalo zhruba 16
uchazečů o zaměstnání.

7

Klasifikační systém zaměstnání, který vznikl v režii Českého statistického úřadu. Samotná statistická klasifikace představuje
hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů.
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Tabulka 7 Přehled poptávky po pracovní síle (volná pracovní místa) k 30. 9. 2011
Poptávka po pracovní síle (volná pracovní místa)
Profese podle CZ-ISCO
Normální
Kód Název profese
Zaměstnanci v ozbrojených
0 silách
1 Zákonodárci a řídící pracovníci
2 Specialisté
3 Techničtí a odborní pracovníci
4 Úředníci
5 Pracovníci ve službách a prodeji
Kvalifikovaní pracovníci v
6 zemědělství, lesnictví a rybářství
7 Řemeslníci a opraváři
Obsluha strojů a zařízení,
8 montéři
Pomocní a nekvalifikovaní
9 pracovníci
x Nezařazení
Celkem

APZ

Celkem

2010

2011

2010

2011

2010

2011

0
97
279
519
93
258

0
53
209
431
46
171

0
0
6
58
41
49

4
0
13
54
21
100

0
97
285
577
134
307

4
53
222
485
67
271

65
553

8
628

7
52

7
32

72
605

15
660

324

211

54

44

378

255

226
0

98
0

288
0

665
0

514
0

763
0

2414

1855

555

940

2969

2795

Zdroj: Úřad práce ČR

Nejčastěji nabízená volná pracovní místa jsou v profesích:
Okres Chomutov (356 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Obchodní zástupci (66)
Obsluha zařízení na zpracování kovů (17)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (16)
Nástrojaři a příbuzní pracovníci (12)
Stavební a provozní elektrikáři (11)

Okres Děčín (907 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Svářeči, řezači plamenem a páječi (20)
Lékaři specialisté (14)
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (14)
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (11)
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích (10)

Okres Litoměřice (736 volných pracovních míst)
• Obsluha šicích a vyšívacích strojů (289)
• Svářeči, řezači plamenem a páječi (27)
• Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (22)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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• Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci (21)
• Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (21)
Okres Louny (352 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Svářeči, řezači plamenem a páječi (34)
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (12)
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (10)
Číšníci a servírky (7)
Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti (6)

Okres Most (506 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Svářeči, řezači plamenem a páječi (71)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (37)
Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (18)
Montéři a opraváři elektrických vedení (17)
Stavební a provozní elektrikáři (14)

Okres Teplice (226 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (36)
Obchodní zástupci (35)
Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (13)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (10)
Svářeči, řezači plamenem a páječi (10)

Okres Ústí nad Labem (413 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Obchodní zástupci (55)
Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (30)
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (15)
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (15)
Nástrojaři a příbuzní pracovníci (12)

Struktura volných pracovních míst v Ústeckém kraji je v jednotlivých okresech
rozdílná. Závisí na charakteru regionu a složení výrobních podniků a službových oborů.
Nejžádanějšími obory v Ústeckém kraji jsou:
•
•
•
•
•

Svářeči, řezači plamenem a páječi
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
Stavební a provozní elektrikáři
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

V podstatě ve všech okresech přetrvává poptávka po technicky kvalifikovaných
pracovnících, což je v podstatě neměnné i v období kolísavého vývoje hospodářství, resp.
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v období hospodářské krize. Výzkumy nezávislých společností, např. studie společnosti
Manpower věnovaná deseti nejhledanějším pracovním pozicím na světě
(http://www.manpower.cz/studie.php) potvrzují, že poptávka po pracovnících v technických
či řemeslných oborech je konstantní.

3.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu stavu nezaměstnanosti v Ústeckém kraji nejsou absolventi škol řazeni mezi
nejohroženější skupinu na trhu práce, avšak problematiku nezaměstnanosti absolventů je
třeba řešit. V Ústeckém kraji klesla v roce 2010 nezaměstnanost absolventů oproti roku 2008
o 5,2% (19% v roce 2008; 13,8% v roce 2010).
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
uváděnými zaměstnavateli, napříč všemi regiony ČR, 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 následujícím přehledu jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů škol, počty
absolventů z předchozích školních roků a z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů 8
v Ústeckém 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). Pro porovnání jsou rovněž uvedeny
míry nezaměstnanosti absolventů za ČR. V posledním řádku jsou uvedeny dubnové hodnoty
pro rok 2011.
Při bližším studiu tabulky je třeba brát v úvahu, že věrohodnost ukazatele míry
nezaměstnanosti je nízká, jestliže je počet absolventů dané kategorie vzdělání a skupiny
oborů příliš malý (tj. pohybuje-li se řádově v desítkách).

8

Míra nezaměstnanosti absolventů je dána poměrem počtu nezaměstnaných absolventů dané kategorie vzdělání či
skupiny oborů k celkovému počtu absolventů (tj. zaměstnaných, nezaměstnaných i příp. pokračujících dále ve vzdělávání)
dané kategorie vzdělání či skupiny oborů3. Hodnota míry nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů
dané kategorie vzdělání, příp. skupiny oborů zůstane bez zaměstnání
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Tabulka 8 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k 30. 4. 2011)
Střední vzdělání s výučním
listem - E, H

Gymnaziální vzdělání K

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

Střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou - M

Abs

NZ

Kraj

ČR

Abs

Abs

Abs

NZ

2006

3536

803

22,7 %

15,7%

1428 126 8,8% 4,4% 1040 176

16,9%

14,0%

3480

518 14,9%

2007

3308

542

16,4 %

10,5%

1460

71 4,9% 3,2% 1067 192

18,0%

11,1%

3479

2008

3038

320

10,5%

6,9%

1502

62 4,1% 2,5% 1091 122

11,2%

7,8%

2009

2717

529

19,5%

13,4%

1377

41 3,0% 2,4%

940 160

17,0%

2010

2503

594

23,7%

19,4%

1503

58 3,9% 3,0%

989 241

24,4%

rok

NZ Kraj

Abs

NZ

11,0%

9484

1623

390 11,2%

7,8%

9314

1195

3420

263

7,7%

5,7%

9051

767

11,8%

3265

361 11,1%

7,8%

8299

1091

19,3%

3396

484 14,3%

10,6%

8391

1377

2123 533
25,1% 18,7% 1533 68 4,4% 3,2% 851 193
22,7% 18,2% 3343
508 15,2%
Pozn. Abs. – počet absolventů (za školní roky 2005/06 až 2009/2010; NZ – počet nezaměstnaných absolventů);
Kraj – míra nezaměstnanosti absolventů v kraji; ČR- míra nezaměstnanosti absolventů v republikovém měřítku
Zdroj: NÚOV

11,4%

7850

1302

2011

ČR

NZ

Kraj

ČR

Kraj

ČR

Celkem
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Tabulka 9 Podíl nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu nezaměstnaných
období
podíl

4/06
2,5

4/07
2,2

4/08
1,8

4/09
2,0

4/10
2,3

4/11
2,3

Zdroj: NÚOV

V dubnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších
odborných škol v Ústeckém kraji 16,2 % (1 321 nezaměstnaných absolventů), což je
hodnota vyšší než celorepublikový průměr (12,2 %) a obdobná jako vloni. V Ústeckém,
Karlovarském a Moravskoslezském kraji je míra nezaměstnanosti absolventů škol v České
republice nejvyšší.
Největší skupinu neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti
tvořili absolventi oborů s výučním listem (533 osob, míra nezaměstnanosti absolventů
25,1%), následovaní absolventy oborů s maturitní zkouškou a odbornou výcvikem,
nástavbové studium (193 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 22,7%),
V případě oborů s výučním listem mají nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventů
skupiny:
•
•
•

textilní výroba a oděvnictví (45,9%)
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (34,2%)
Stavebnictví, geodézie, kartografie (31,0%)

V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to
skupina
•
•
•

Ekonomika a administrativa (35,4%)
Osobní a provozní služby (26,5%)
Doprava a spoje (25,0%),
U oborů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou se jedná o skupinu

oborů:
•
•
•

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (33,3%)
Textilní výroba a oděvnictví (30,0%)
Zemědělství a lesnictví (24,5%)
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Tabulka 10 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů
skupin oborů vzdělání středních škol v Ústeckém kraji 2010

Počet absolventů (2010)

Počet nezaměstnaných
absolventů (2010

Míra nezaměstnanosti v %

ČR %

Počet absolventů (2010)

Počet nezaměstnaných
absolventů (2010)

Míra nezaměstnanosti v %

2123

533

25,1

18,7

851

193

22,7

18,2

3343
59

508
11

15,2
18,6

449
144

96
25

21,4
17,4

100
74

12
16

12
21,6

30
43
7

13,5
16,4
20

16
17

22,9
45,9

21

1

4,8

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

222
262
35

70
37

13,9
13
18,9
21,9
23
33,3

10

3

30

111

38

34,2

22,9

29,3

6

2

42
210

2
65

4,8
31

12,3
24,7
24,8

86

21

24,4

18,2

15,8
15,8
13,0
13,8
22,6

27
192
88
105
151

3
23
12
3
37

33,
3
11,1
12
13,5
2,9
24,5

256

40

15,6

907
208
235

150
30
42

16,6
14,4
17,9

66

13

19,7

226
293
3343
1553

32
18
508
68

14,2
6,1
15,2
4,4

29
3
36
38

7
0
9
11

24,1
0
25,0
22,9

23,3

497
194

132
49

26,6
25,3

22,3
19,2

48
272
73
69

283

71

25,1

17,5

102

2123

533

25,1

18,7

851

17
67
10
17

35,4
24,5
13,7
24,6

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

27

26,5

22,0

193

22,7

18,2

ČR %

ČR %

33 Zprac. dřeva a hud.n.
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
Gymnaziální vzdělání

Míra nezaměstnanosti v %

Celkem
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.

Střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou - M

Počet nezaměstnaných
absolventů (2010)

Skupina oborů

Střední odborné vzdělání s
MZ a odborným výcvikem
- L/O; Nástavbové
vzdělání - L/5

Počet absolventů (2010)

Ústecký kraj

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

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

Připravil NÚOV s využitím dat Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro
informace ve vzdělávání.
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V porovnání s rokem 2009 se v roce 2010 snížila míra nezaměstnanosti u
následujících oborů (2009/2010):
Střední vzdělání s výučním listem
• Potravinářství a potravinářská chemie (26,6 % / 22,9 %)
• Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie (23,1 % / 4,8 %)
• Zemědělství a lesnictví (27,6 % / 24,4 %)
• Obchod (29,4 % / 25,3 %)
Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem; Nástavbové vzdělání
• Strojírenství a strojírenská výroba (15,7 % / 12%)
• Textilní výroba a oděvnictví (30,8 % /4,8 %)
• Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie (37,8 % / 24,1 %)
• Osobní a provozní služby (30,8 % /26,5 %)
• Gastronomie, hotelnictví, turismus (36 % / 13,7 %)
Střední odborné vzdělání a maturitní zkouškou
•
•
•

Elektrotech., telekom. a výpočet. Technika (21 %/16,4 %)
Stavebnictví, geodézie a kartografie (16 % / 12 %)
Právo, právní a veřejnosprávní činnost (29 %/19,7 %)

U všech zbylých oborů se nezaměstnanost absolventů v porovnání s rokem 2009
nezměnila nebo se zvýšila. Nejmarkantnější je to u studijního oboru Ekonomika a
administrativa, kdy se nezaměstnanost absolventů zvýšila z 24,1% na 35,4.
Ústecký kraj se snaží kvalitu středního vzdělání a tím i absolventů a jejich
uplatnitelnosti řešit systémem páteřních škol. Snaží se reagovat i na požadavky trhu práce,
komunikuje se zaměstnavateli a zjišťuje, kde chybějí klíčové profese a snaží se připravovat a
otvírat tyto obory. Samostatně je to však pouze řešení s krátkodobým efektem, jelikož
otevírání nových oborů má dlouhodobou setrvačnost s ohledem na přípravu nových
absolventů i v době, kdy již po nich nemusí být taková poptávka.
Řada oborů, resp. profesí také zjednodušeně řečeno „vymírá“, zkušení zaměstnanci
odcházejí do důchodu a není, kdo by je nahradil. Na tuto situaci není pomýšleno
s dostatečnou časovou rezervou a v řadě společností je tato řešena teprve po výraznějším
odlivu těchto zaměstnanců. Chybí zde tak nástroj běžný a fungující v jiných zemích, který
sleduje věkovou strukturu pracovníků v jednotlivých oborech. Zde se již dopředu dá
identifikovat období, kdy budou v které oblasti chybět odborní pracovníci. Následně lze pak
přistoupit k dlouhodobému kroku, kterým je otevření/větší podpora již otevřených oborů,
které v horizontu 2-3 let budou schopni připravit novou kvalifikovanou pracovní sílu
odpovídajícím tomuto vývoji.
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Tabulka 11 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů
skupin oborů vzdělání středních škol v Ústeckém kraji k 30. 4. 2010
Ústecký kraj

střední vzdělání s výučním
listem - E,H

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

střední vzdělání s maturitní
zkouškou - M

16 Ekologie a ochr. ŽP
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
541
94 17,4%
26 Elektr., telekom. a VT
161
24 14,9%
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
94
25 26,6%
31 Text. výr. a oděvnictví
62
21 33,9%
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
144
39 27,1%
34 Polygrafie a další
26
6
23,1%
36 Stavebnictví, g. a k.
234
67 28,6%
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
98
27 27,6%
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
567
150 26,5%
66 Obchod
238
70 29,4%
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
331
67 20,2%
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění
7
1 14,3%
2503
594 23,7%
Celkem
Gymnaziální vzdělání

10,7%
16,8%
89
14,2% 147
19,8%
20,7%
27,3%
39
6,3%
21,4%
4
11,9%
45
22,5%
14
24,8% 36
9
14
20,2%

14
22

12
3
17
2

75,0%
37,8%
14,3%
25,0%
3 21,4%

23,6%
21,3% 26
3
17,1% 194
13,0%
88
15,8%
82
18,6% 175

22,1%
20,6%

29
365
50
66

7
91
18
15

24,1%
24,9%
36,0%
22,7%

17,5%

91

28

30,8% 22,5%

989

241

23,8%
21,5%
21,4%
19,6%

10

15,2%
40,0%
35 13,1%
50 21,0%
3 10,3%

31
12
6
37

11,5%
16,0%
13,6%
7,3%
21,1%

259
905
216
278

8
124
38
48

3,1%
13,7%
17,6%
17,3%

69

20

29,0%

228
263
21,3%
7
24,4% 19,3% 3396
1503

23 10,1%
25
9,5%
6 85,7%
484 14,3%
58
3,9%

ČR %

míra nezaměstnanosti v %

počet nezaměstnaných
absolventů

66
15,4% 5
2
15,7% 15,1% 268
15,0% 16,3% 238
11,7%
29
25,0%
30,8% 28,8%

13,8%

13,5%
19,4%

počet absolventů (2010)

ČR %

míra nezaměstnanosti v %

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR %

míra nezaměstnanosti v %

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

Skupina oborů

12,6%
20,8%
12,7%
10,5%
8,5%
14,3%
15,6%
9,4%
17,0%
10,7%
10,9%
12,0%
14,1%
16,2%
11,9%
5,5%
9,6%
14,0%
12,8%
8,4%
12,1%
6,5%
11,3%
10,1%
6,4%
11,3%
10,6%
3,0%
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Na základě uvedených tabulek o počtech absolventů, nezaměstnaných absolventů a
míry nezaměstnanosti absolventů podle jednotlivých skupin oborů vzdělání za roky 2010 a
2011 je možno provést porovnání a konstatovat několik rozdílů oproti roku 2010.
Obory středního vzdělání s výučním listem
- V celkovém počtu došlo ke snížení absolvujících žáků o 1870 osob a klesl počet
nezaměstnaných absolventů o 61 osob.
- procentně se však míra nezaměstnanosti zvýšila o 1,4% a činí tedy 25,1%, což je
vyšší údaj v porovnání s celou Českou republikou, kde obory středního vzdělání
s výučním listem vykazují nezaměstnanost na úrovni 18,7%.
- ke zvýšení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u oborů Strojírenství a
strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika
- ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u oborů Potravinářství a
potravinářská chemie, Zemědělství a lesnictví, Gastronomie, hotelnictví a
turismus, Obchod
- nejvyšší počty absolvujících žáků vykázaly skupiny oborů:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus (497 osob)
• Osobní a provozní služby (283 osob)
• Strojírenství a strojírenská výroba (449 osob)
- naopak nejnižší počty absolvujících žáků vykázaly skupiny oborů:
• Textilní výroba a oděvnictví (37 osob)
• Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (42 osob)
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, nástavbové
vzdělávání
- V celkovém počtu došlo ke snížení absolvujících žáků o 138 osob a klesl počet
nezaměstnaných absolventů o 48 osob
- procentně se míra nezaměstnanosti snížila o 1,7% a činí tedy 22,7% což je ale vyšší
údaj v porovnání s celou Českou republikou, kde obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, nástavbové studium vykazují
nezaměstnanost na úrovni 18,2%.
- ke zvýšení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u oborů Ekonomika a
administrativa a Obchod
- ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů došlo zejména u oborů Strojírenství
a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika,
Textilní výroba a oděvnictví, Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie.
- nejvyšší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Strojírenství a strojírenská výroba (100 osob)
• Podnikání v oborech, v odvětvích (272 osob)
• Osobní a provozní služby (102 osob)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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- nejnižší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Stavebnictví, geodézie a kartografie (3 osoby)
• Textilní výroba a oděvnictví (21 osob)
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
- V celkovém počtu došlo ke snížení absolvujících žáků o 53 osob, ale zvýšil se počet
nezaměstnaných absolventů o 24 osob
- procentně se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,9% a činí tedy 15,2%, což je ale
vyšší údaj v porovnání s celou Českou republikou, kde obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou vykazují nezaměstnanost na úrovni 11,4%.
- ke zvýšení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u Ekologie a ochrana životního
prostředí, Technická chemie a chemie silikátů, Doprava a spoje, Zdravotnictví,
Ekonomika administrativa, Pedagogika, učitelství a sociální péče, Gymnaziální
vzdělávání
- ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů došlo zejména u oborů Strojírenství
a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika,
Stavebnictví, geodézie a kartografie, Podnikání v oborech a v odvětvích.
- nejvyšší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika (262 osob)
• Zdravotnictví ( 256 osob)
• Ekonomika a administrativa (907 osob)
• Gymnaziální vzdělání (1553 osob)
- nejnižší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (6 osob)
• Textilní výroba a oděvnictví (10 osob)

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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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 Ústeckém kraji
vyplývá, že prakticky shodně s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce
v Ústeckém kraji obecně lepší uplatnitelnost obory technické (řemeslné) nežli obory
službové. Relativně horší uplatnitelnost na trhu práce mají také absolventi oborů v oblasti
veřejné správy, managementu, a také liceí, i když v některých okresech kraje jsou profese
vycházející z těchto oborů poptávány. Význam technických oborů pro Ústecký kraj jako
takový potvrzuje i struktura jeho hospodářství, ve kterém dominuje zpracovatelský průmysl.
Z informací od zástupců Ústeckého kraje a místních zaměstnavatelů přitom vyplývá,
že v regionu je stále citelný nedostatek absolventů technických oborů zakončených maturitní
zkouškou. Ten je způsobován ve své podstatě dvěma základními faktory:
•
•

nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let
nedosáhne více než cca 70 % 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 9 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 Ústeckém kraji se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•

Svářeči, řezači plamenem a páječi
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
Stavební a provozní elektrikáři
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace v Ústeckém
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)

9

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

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Název disparity

Popis disparity

Význam disparity 10

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.

Stejně jako v celé České republice, tak i na
úrovni Ústeckého kraje je dlouhodobě
zaznamenávána neschopnost trhu práce
uspokojovat
potřeby
místních
zaměstnavatelů na úrovni technicky
kvalifikovaných pracovníků.

národní

Je potřeba nadále realizovat motivační programy Ústeckého kraje
(především formou poskytování stipendií.). Je žádoucí, aby vybrané
podporované obory byly kontinuálně provazovány s potřebami
místních 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.

Ústecký kraj se snaží řešit nedostatek
žáků technických a řemeslných oborů
prostřednictvím motivačních programů,
především formou finanční podpory
žákům studujícím vybrané obory.

Připravenost absolventů středních
škol pro reálnou praxi. Pracovní
návyky absolventů.

Zaměstnavatelé často kritizují malou
připravenost absolventů pro praxi. Ale
druhou stranu ne všichni zaměstnavatelé,
kteří poptávají nové zaměstnance,
umožňují žákům středních škol realizovat
ve svých podnicích odborné praxe.
Přičemž odborné praxe hrají významnou
roli u všech oborů středního odborného
vzdělání, ať již se jedná o technické či
službově zaměřené obory. Žáci si při nich
osvojí pracovní návyky, získají vztah ke
své profesi, poznají svůj obor v praxi.

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.
národní

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.
V této souvislosti je, ale potřeba vytvořit pro zaměstnavatele
podmínky, a to především formou daňových úlev tak, aby byli
ochotni do systému odborných praxí žáků středních škol aktivně
vstupovat a tyto zároveň nepředstavovaly omezení pro jejich
primární činnost.

10

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
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Vysoký
počet
uchazečů
zaměstnání s nízkým vzděláním

o

Vysoké počty absolventů ZŠ
vstupujících
do
studia
netechnických oborů na středních
školách a současná neschopnost
trhu práce absorbovat absolventy
těchto oborů

Vysoká poptávka po profesích
svářeč a řidič

V Ústeckém kraji existuje vysoký počet
uchazečů
o
zaměstnání
s nízkým
vzděláním.
To
souvisí
s nízkou
vzdělanostní strukturou obyvatel v kraji.
Vzhledem k ekonomické situaci a vysoké
míře nezaměstnanosti v kraji mají tito
uchazeči o zaměstnání velmi nízkou šanci
zaměstnání získat.

regionální

Přes přijímaná opatření Ústeckého kraje
(podpora technických a řemeslných
oborů) 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
Ústeckém kraji na špici co do počtu nově
přijímaných žáků ke studiu, tak co do
počtu ze škol vycházejících absolventů,
přičemž v roce 2011 nenašlo uplatnění
více ¼ absolventů.
V Ústeckém kraji je vysoká poptávka po
profesích svářeč a řidič, které nevyžadují
vzdělání v konkrétním oboru, jejich
kvalifikačním předpokladem je získání
svářečského resp. řidičského průkazu.

národní / regionální

Tuto disparitu je nutné řešit ze dvou základních hledisek.
-

-

Existují uchazeči o zaměstnání s nízkým vzděláním, kteří
mají ochotu a schopnost dále se vzdělávat. Zde by měly
sehrát svoji roli dílčí kvalifikace jako cesta k získání jistého
stupně kvalifikace a tím i získání možnosti ucházet se o
zaměstnání jako kvalifikovaný pracovník.
Druhou skupinu uchazečů tvoří osoby, pro které je další
vzdělávání obtížné. Zde by již svou úlohu měly sehrát úřady
práce a nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti.

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této disparity je
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

Žáci středních škol (především technického zaměření) by měli mít
možnost rozšířit si kvalifikaci získáním svářečského nebo řidičského
průkazu B,C,D za podmínek dojednaných se školou. Konečným
důsledkem je pak uspokojení poptávky trhu práce a zvýšení
uplatnitelnosti absolventa na trhu práce.

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 Ústeckém 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 11 (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 12.
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.

11

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.
12
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž
byly 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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1

3

23

29

64 Podnikání v oborech, odvětvích

0

22

41 Zemědělství a lesnictví

37 Doprava a spoje

0

20

75 Pedagogika, učitelství a sociální
péče
65 Gastronomie, hotelnictví a
turismu

18 Informatické obory

0

14

17

69 Osobní a provozní služby

26 Elektrotechnika, komunikační a
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Graf 7 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Ústeckém kraji dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)

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 8 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Ústeckém 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.
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KARLOVARSKÝ KRAJ
5. STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
5.1 Základní popis středního školství
Ve školním roce 2010/2011 pokračovala ve školách Karlovarského kraje kurikulární
reforma. Pokračoval přechod na výuku podle vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP),
které si školy zpracovaly v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (RVP). RVP pro
gymnaziální vzdělávání vydal Výzkumný ústav pedagogický, RVP pro jednotlivé obory
odborného vzdělávání vydává Národní ústav odborného vzdělávání.
Gymnázia (čtyřletá a vyšší stupeň víceletých gymnázií) a část středních odborných
škol, pro které byly vydány RVP v roce 2007 (1. vlna), zahájily od 1. 9. 2009 výuku podle ŠVP,
které přinášejí pro práci učitelů větší svobodu, ale zároveň větší odpovědnost za její
výsledky. Školy, které vyučují v oborech vzdělání, pro které byly vydány RVP v roce 2008 (2.
vlna), začaly sestavovat své vlastní ŠVP, podle kterých začaly vzdělávat od 1. 9. 2010.
Karlovarský kraj jako jediný v České republice nabízel obory vzdělání
uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje a výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu – zdobení a jako jeden z mála krajů obory vzdělání
uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje a výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu - modelářství. Tyto obory se však potýkají se značnými existenčními
problémy.
Aktuální nabídka vzdělávacích oborů v Karlovarském kraji ve své podstatě odpovídá
potřebám regionu a trhu práce. V současné době, kdy dochází k úbytku žáků, je problém
s naplněností jednotlivých tříd a tím i škol.
Je identifikována potřeba, zvláště u oborů zakončených závěrečnou zkouškou,
umožnit žákům větší nahlédnutí do pracovního prostředí – exkurze do podniků v dané
oblasti, rozšíření počtu hodin odborné výuky a praxe, možnost stáží na konkrétních
pracovištích u zaměstnavatelů. Je nutné zabezpečit spolupráci mezi školami a zaměstnavateli
v dané oblasti. Nastavení legislativního rámce by umožnilo zvýšení spolupráce a motivovalo
by zaměstnavatele k využívání možností k výchově budoucích zaměstnanců. Učební
kurikulum a veškeré vzdělávací osnovy by bylo vhodné sestavovat ve spolupráci školy a
zaměstnavatele, čímž se zamezí mimo jiné výuce dnes již nepoužívaných technologií a
naopak by došlo k zařazení aktuálních moderních postupů práce. Byl by tak zároveň vytvářen
tlak na učitele, kteří by byli nuceni aktualizovat své dosavadní znalosti v oboru.
V souvislosti s klesající demografickou křivkou je rovněž potřeba zoptimalizovat síť
středních škol, omezit jejich další rozšiřování o duplicitní obory. Žádoucí je podpora a
medializace učňovského školství, především technických a řemeslných oborů. Vybrané obory
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 43 / 81

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

pak podporovat prostřednictvím projektů financovaných z evropských fondů, především
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
5.1.1 Základní přehled o síti středních škol
Z výroční zprávy je zřejmé, že „v Karlovarském kraji se ve školním roce 2009/2010
uskutečňovalo vzdělávání celkem ve 38 středních školách (z toho 27 zřizovaných krajem, 9
soukromým zřizovatelem, 1 obcí a 1 MŠMT).
Tabulka 12 Střední školy v Karlovarském kraji
zřizovatel
kraj
obec
MŠMT
soukromý zřizovatel
celkem

počet zařízení
27
1
1
9
38

Síť středních škol tvořily v jednotlivých okresech:
Okres Karlovy Vary
Celkem 13 SŠ zřizovaných KVK
• 3 gymnázia
• 2 obchodní akademie
• 3 střední průmyslové školy
• 4 střední odborné školy
• 3 střední odborná učiliště
• střední zdravotnická škola
• 1 škola zřizovaná obcí
• 4 soukromé střední školy 13

Okres Sokolov
Celkem 9 SŠ zřizovaných KVK
• 2 gymnázia
• 5 střední ch odborných škol
• 1 střední odborné učiliště
• hotelová škola
• 4 soukromé školy

Okres Cheb
Celkem 5 SŠ zřizovaných KVK
• 2 gymnázia
• 2 střední odborné školy
• střední zdravotnická škola
• 1 soukromá škola

13

Příspěvkové organizace kraje, jejichž součástí je více typů škol, jsou vždy uvedeny pod každým typem školy.
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5.1.2 Počty žáků ve středních školách
Ze zatím poslední dostupné Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v
Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010 je možno konstatovat, že v roce, že bylo v roce
2010 zřízeno a provozováno 38 středních škol, z čehož jich 27 zřídil Karlovarský kraj, 1 byla
zřízena MŠMT, 1 obcí a 1 soukromým provozovatelem.
Ve školním roce 2009/2010 zahájilo vzdělávání ve všech ročnících středních škol
celkem 15 422 žáků, z toho 14 198 žáků v denní formě vzdělávání a 1 224 žáků v ostatních
formách vzdělávání. Oproti předchozímu školnímu roku to představuje celkový pokles o 281
žáků (1,79 %), v denní formě vzdělávání jde o pokles o 228 žáků (1,58 %), v ostatních
formách vzdělávání byl zaznamenán pokles o 53 žáků (4,15 %). Zájem byl zaznamenán jak o
obory zakončené maturitní zkouškou, tak i o obory s výučním listem. Výroční zpráva uvádí, že
byl zaznamenán mírný nárůst žáků, kteří se vzdělávají v oborech ukončovaných maturitní
zkouškou, a to z 74,54 % na 74,76 %.
Tabulka 13 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
Střední vzdělání

Denní forma
ostatní formy
celkem

5
0
5

Střední vzdělání střední vzdělání
s výučním listem s maturitní
zkouškou
709
1 804
17
152
726
1 956

celkem

2 518
169
2 687

Na základě vyžádaných informací od zaměstnance (Pavel Kubeček,
pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz) Karlovarského kraje byly získány přehledné tabulky, které
shrnují počty žáků a škol v kraji ke dni 30. září 2011.
Z těchto tabulek je zřejmé, že celkový počet žáků činil 13 770. Počet absolventů ve
školním roce 2010/2011 je uváděn 2 691.
Do prvních ročníků bylo přijato 3 592 žáků.
Zájem projevovali žáci o gymnaziální studia, ve kterých se vzdělávalo celkem 665
v okresu Cheb, 672 žáků v okresu Karlovy Vary, 499 v okresu Mariánské Lázně, 254 v Aši, 566
v Ostrově, 611 v Sokolově, 287 v Chodově. Lze jen stěží odhadnout, zda všichni tito žáci
naleznou uplatnění, můžeme však konstatovat, že valná většina z nich se bude zcela jistě
nadále věnovat dalšímu studiu na vyšších a vysokých školách.
Enormní zájem projevili žáci i o Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou
v Karlových Varech, přičemž lze však konstatovat, že nalezení uplatnění v oblasti keramiky,
chemie, skla není snadná. Celkový počet žáků byl 299, ve školním roce 2010/2011 jich
absolvovalo 52 a nově přijatých jich bylo 95.
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Taktéž obor lesnictví je co do uplatnění na trhu práce značně komplikovaný, přesto
v tomto oboru studovalo celkem 147 žáků, z toho 36 absolvovalo. Nově přijatých jich bylo
30.
Karlovarský kraj optimalizoval v předešlých letech počty a strukturu škol, tak aby
pružně reagoval na potřeby zdejšího trhu práce. Ve školním roce 2009/2010 došlo ke
sloučení či úplnému zániku řady škol, jak uvádí Výroční zpráva. Na školách pokračoval
přechod na vlastní ŠVP , které si školy zpracovaly na základě RVP.

5.2 Demografický vývoj
Jedním z faktorů, který bude v následujících letech ovlivňovat středoškolské
vzdělávání v Karlovarském kraji je demografický vývoj.
Střední školy nabídly opětovně celkově vyšší počet míst ke vzdělávání pro následující
školní rok. Nejvyšší poptávka byla zaznamenána tradičně u většiny víceletých gymnázií. Také
u některých čtyřletých gymnázií a oborů zaměřených na výpočetní techniku a informatiku byl
zaznamenán vyšší zájem žáků, než jich bylo možno přijmout.
Co se týče predikce vývoje počtu, žáků v soustavě středního školství Karlovarského
kraje, předpokládá se jejich snížení v závislosti na demografickém vývoji. Počet žáků
vzdělávaných v úrovni středního školství od roku 2004 klesá a tento trend bude s různou
intenzitou pokračovat i v letech následujících. Lze očekávat, že se do roku 2015 sníží počet
žáků v oborech poskytujících střední vzdělání na úroveň zhruba 72% školního roku
2006/2007 což je reálný úbytek cca 1000 žáků.
Tabulka 14 Počet narozených dětí v Karlovarském kraji
rok
počet narozených
dětí
rok
počet narozených
dětí

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

5778

6719

6921

5944

5663

4684

4417

4354

4195

4022

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2006

2007

2009

4044

3772

3081

2811

2777

2920

2887

3201

3438

3425

Tabulka 7 zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce
2025, kdy se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. Jediný větší meziroční nárůst
byl zaznamenán v letech 2007/2008. Malý meziroční nárůst byl ještě zaznamenán v letech
20102011. Po té populační křivka stále klesá.
Následující vývoj se odvíjí od poklesu počtu narozených dětí. Ročníky 2006 a mladší
budou do středních škol vstupovat od roku 2021. Vzhledem k tomu, že v Karlovarském kraji
dochází k vyššímu populačnímu poklesu až od roku 2009, je třeba předpokládat vyšší pokles
žáků nastupujících do prvních ročníků středních škol především od roku 2024.
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Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu
není nahodilým, ale trvalým jevem.
Ještě 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
mimo jiné 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.

5.3 Nově přijatí žáci
Ve školním roce 2009/2010 zahájilo vzdělávání ve všech ročnících středních škol
celkem 15 422 žáků, z toho 14 198 žáků v denní formě vzdělávání a 1 224 žáků v ostatních
formách vzdělávání. Oproti předchozímu školnímu roku to představuje celkový pokles o 281
žáků (1,79 %), v denní formě vzdělávání jde o pokles o 228 žáků (1,58 %), v ostatních
formách vzdělávání byl zaznamenán pokles o 53 žáků (4,15 %). Došlo k mírnému nárůstu
žáků, kteří se vzdělávají v oborech ukončovaných maturitní zkouškou, ze 74,54 % na 74,76 %.
Tabulka 15 Počty nově přijatých žáků na střední školy v Karlovarském kraji (denní studium)
KK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E,
H)

střední
vzdělání s
maturitní
zkouškou a
odborným
výcvikem
(L0)

střední
vzdělání
(C, J)

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

2006/2007

1 555

223

22

1 569

639

4 008

2007/2008

1 514

259

16

3 973

1 462

201

14

1 552
1 572

632

2008/2009

618

3 867

2009/2010

1 468

239

20

1 514

561

3 802

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

1 380

168

14

1 355

553

3 470

-88

-71

-6

-159

-8

-332

-6%

-29,7%

-30%

-10,5%

-1,4%

-8,73%

Z tabulky je od školního roku 2007/2008 rovněž patrný meziroční pokles přijímaných
studentů. Celkový pokles nově přijatých žáků v školním roce 2010/2011 oproti
předcházejícímu roku tvoří 8,73 %.
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Tabulka 16 Počty a podíly nově přijatých žáků v Karlovarském kraji ve školním roce 2010/11 (stav k 30. 4. 2011)
Karlovarský 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
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron.,hotel.a tur.
66 Obchod
68 Právní 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

SVsVL
počet

podíl

232
44
15
66

16,8%
3,2%
1,1%
4,8%

SVsMZaOV
ČR

60

4,3%

152

11,0%

61

4,4%

0,0%
18,2%
6,4%
0,3%
6,3%
0,5%
0,1%
6,1%
0,4%
12,4%
0,2%
0,5%
8,7%

1

0,1%

0,5%

560
78

40,6%
5,7%

23,1%
6,0%

111

8,0%

9,1%

počet

podíl

17

10,1%

SV
ČR

počet

podíl

100%

0,7%
100%

ČR

počet
15
123

podíl
1,1%
9,1%

58
34
8

4,3%
2,5%
0,6%

96
61

7,1%
4,5%

73

5,4%

1,3%

149

11,0%

3,0%

207

15,3%

19,4%

0,3%
1,2%
6,1%

73

43,5%

17,1%
0,4%

11,5%
10,3%
63

37,7%

14,8%

15
168

8,9%
100%

3,3%
100%

Celkem - po ZŠ
ČR
1,2%
8,2%
0,1%
5,1%
5,7%
0,9%
0,5%
0,4%
0,0%
0,5%
0,5%
6,3%
2,4%
0,3%
4,3%
0,9%
7,8%

0,6%
14,9%
18,9%
0,7%

122

9,0%

134

9,9%

8,2%
0,1%
5,7%

30
76
97
72
1355

2,2%
5,6%
7,2%
5,3%
100%

0,4%
5,7%
11,1%
4,6%
100%

1,2%

0,4%

1380

SOVsMZ

14

100,0%

14

100%

1,7%
92,6%
0,3%
100%

počet
15
123

podíl
0,5%
4,2%

307
78
23
66

10,5%
2,7%
0,8%
2,3%

60

2,1%

248
61
73
134

8,5%
2,1%
2,5%
4,6%

150

5,1%

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

207

7,1%

9,9%

682
78
134
174
30
76
111
87
2917

23,4%
2,7%
4,6%
6,0%
1,0%
2,6%
3,8%
3,0%
100%

14,2%
3,3%
2,9%
4,9%
0,2%
3,1%
6,7%
2,9%
100%

NV
počet

podíl

ČR

3
7

1,2%
2,8%

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

10

4,0%

2,8%
0,2%
2,5%
2,1%
1,5%

169
58

68,4%
23,5%

0,4%
64,1%
7,9%
1,3%
1,3%

247

100%

0,6%
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 Karlovarském kraji stojí v čele skupiny oborů
•
•
•

Gastronomie, hotelnictví a turismus – 682 přijatých žáků
Strojírenství a strojírenská výroba - 307 přijatých žáků
Stavebnictví, geologie a kartografie – 248 přijatých žáků

Na základě výsledků uvedených NÚOV je zřejmé, že v některých oborech nastoupil
v kraji ke studiu vyšší počet žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
Střední vzdělání s výučním listem
•
•

Gastronomie, hotelnictví a turismus – celkem přijato 560 žáků (40,6% z celkem
přijatých na SŠ, v ČR 23,1%)
Technická chemie a chemie sil. – celkem přijato 15 žáků (1,1% z celkem přijatých na
SŠ, v ČR 0,3%)
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem

•
•
•

Speciální a interdisciplinární obory - celkem přijato 73 žáků (43,5% z celkem přijatých
na SŠ, v ČR 17,1%)
Osobní a provozní služby – celkem přijato 63 žáků (37,7% z celkem přijatých na SŠ,
v ČR 14,8%)
Umění a užité umění – celkem přijato 15 žáků (8,9% z celkem přijatých na SŠ, 3,3%
v ČR)
Střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou

•
•
•

Doprava a spoje - celkem přijato 61 žáků (4,5% z celkem přijatých na SŠ, v ČR 2,4%)
Právní a veřejnoprávní činnost - celkem přijato 134 žáků (9,9% z celkem přijatých na
SŠ, v ČR 5,2%)
Publicita, knihovnictví a informatika – celkem přijato 30 žáků (2,2% z celkem přijatých
na SŠ, v ČR 0,4%)

V Karlovarském kraji je vyučována pouze jedna skupina oborů, do kterých nastoupil
ke studiu ve školním roce 2010/2011 nižší počet žáků než na území České republiky. Jedná se
o následující skupinu oborů zakončenou výučním listem:
•

Zdravotnictví - celkem přijat 1 žák (0,1%z celkem přijatých na SŠ, v ČR 0,5%)

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 17 Počty a podíly absolventů v Karlovarském kraji v roce 2010
Karlovarský kraj

SVsVL

SVsMZaOV

SV

SOVsMZ

Skupina oborů
počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl
pod-NP počet podíl pod-NP
16 Ekologie a ochr. ŽP
1,1%
18 Informatické obory
9,1%
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
170 24,0%
16,8%
11 13,1%
10,1%
49 4,6%
4,3%
26 Elektr., telekom. a VT
42 5,9%
3,2%
10 11,9%
54 5,0%
2,5%
28 Tech. chemie a ch. sil.
10 1,4% 1,1%
15 1,4%
0,6%
29 Potravinářství a p. ch.
22 3,1%
4,8%
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
19 2,7%
4,3%
34 Polygrafie a další
8 1,1%
36 Stavebnictví, g. a k.
100 14,1%
11,0%
74 6,9%
7,1%
37 Doprava a spoje
52
4,8%
4,5%
39 Spec. a interd. ob.
27 32,1%
43,5%
41 Zemědělství a lesn.
33 4,7%
4,4%
59 5,5%
5,4%
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
0,1%
72 6,7%
11,0%
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a adm.
248 23,1%
15,3%
64 Podnikání v ob.
49 4,6%
65 Gastron., hotel. a tur.
223 31,5%
40,6%
89 8,3%
9,0%
66 Obchod
42 5,9%
5,7%
16 19,0%
68 Pránví a veřejn. činn.
96 8,9%
9,9%
69 Osobní a prov. sl.
40 5,6%
8,0%
16 19,0%
37,5%
23
2,1%
72 Public., knihov. a inf.
2,2%
75 Pedag., učitel. a soc. p.
41 3,8%
5,6%
78 Obecně odborná př.
5
100%
100%
123 11,5%
7,2%
82 Umění a užité umění
4
4,8%
8,9%
29 2,7%
5,3%
Celkem
709 100%
100%
84 100%
100%
5
100%
100% 1073 100%
100%
Poznámka: (Červená - podíl nově přijatých žáků v kraji (pod-NP) je ve srovnání s podílem absolventů výrazně větší; modrá - podíl
výrazně menší.). Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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počet podíl

230 12,3%
106 5,7%
25 1,3%
22 1,2%

pod-NP
0,5%
4,2%
10,5%
2,7%
0,8%
2,3%

19 1,0%
2,1%
8 0,4%
174 9,3%
8,5%
52
2,8% 2,1%
27 1,4%
2,5%
92 4,9%
4,6%
72

3,8%

5,1%

248 13,3%
49 2,6%
312 16,7%
58 3,1%
96 5,1%
79 4,2%

7,1%

23,4%
2,7%
4,6%
6,0‘%
1,0%
41 2,2%
2,6%
128 6,8%
3,8%
33 1,8%
3,0%
1871 100%
100%
nově přijatých žáků v kraji je
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak v roce 2010 absolvovalo nejvíce žáků v
následujících skupinách oborů:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus - 488 absolventů (ke studiu v tomto školním
roce přijato 682 žáků),
• Ekonomika a administrativa – 288 absolventů (ke studiu v tomto školním roce
přijato 207 žáků),
• Strojírenství a strojírenská výroba - 254 absolventů (ke studiu v tomto školním
roce přijato 307 žáků),
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – 393 absolventů (ke studiu v tomto školním
roce přijato 560 žáků),
• Strojírenství a strojírenská výroba – 175 absolventů (ke studiu v tomto školním
roce přijato 232 žáků)
• Osobní a provozní služby - 87 absolventů (ke studiu v tomto školním roce přijato
111 žáků)
U středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to
následující skupiny oborů:
• Obchod - 29 absolventů (ke studiu v tomto školním roce přijato 0 žáků)
• Osobní a provozní služby - 26 absolventů (ke studiu v tomto školním roce přijato
63 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba – 20 absolventů (ke studiu v tomto školním
roce přijato 17 žáků)
V případě středního odborného vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny
oborů
• Ekonomika a administrativa – 228 absolventů (ke studiu v tomto školním roce
přijato 207 žáků)
• Obecně odborná příprava - 174 absolventů (ke studiu v tomto školním roce
přijato 97 žáků)
• Právní a veřejnoprávní činnost - 101 absolventů (ke studiu v tomto školním roce
přijato 134 žáků)
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6. TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %).
Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla
v okresech Most (15,7 %), Bruntál (14,2 %), Děčín (13,2 %) a Karviná (13,0 %). Nejnižší míra
nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ a
hl. m. Praha (shodně 4,0 %), Prachatice (4,6 %), Mladá Boleslav (4,7 %) a Benešov (4,9 %).
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 v 64 okresech – největší
pokles byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 6,4 %), Prachatice (o 6,2 %), Žďár nad Sázavou
(o 4,8 %) a Plzeň-město (o 4,3 %).
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).
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Graf 9 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst

600

500

osoby, místa v tis.

400
uchazeči o zaměstnání
300

200

100

volná pracovní
místa

0

Zdroj: Úřad práce ČR
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7. TRH PRÁCE V KRAJI
Karlovarský kraj se nachází v nejzápadnější části státu a rozlohou je (po Praze)
druhým nejmenším krajem. Populačně je zcela nejmenším v České republice. Je tvořen
pouze třemi okresy: karlovarským, chebským a sokolovským. Kraj je proslulý díky léčivým
pramenům především jako centrum lázeňství. Nacházejí se zde lázeňská města: Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, lázně Jáchymov a Kynžvart. Významná a světově
proslulá je i výroba skla a porcelánu.
Karlovarský kraj je znám převážně jako lázeňský. Nachází se zde přes 70 lázeňských
zařízení, což je 44 % celé ČR. Dále je zde rozšířena těžba (okres Sokolov) hnědého uhlí,
kaolinu a cínové rudy, strojírenství, výroba skla a porcelánu, výroba nápojů, lihovin a
minerálních vod. Také je zde zastoupen chemický průmysl. Naopak zemědělský a oděvní
průmysl zde nejsou významně zastoupeny.
Na trh práce v Karlovarském kraji má kladný vliv rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.
Naopak negativně se projevuje nedostatečné napojení silničních sítí na sousední regiony,
špatný stav silnic II. a III. třídy, omezení dopravních spojů a tím snížení mobility pracovních
sil, útlum v oblasti těžby uhlí a energetiky, další zhoršování životních podmínek na venkově,
prohlubování disparit mezi nabídkou vzdělávací soustavy a poptávkou na trhu práce a vysoký
podíl občanů s nedokončeným nebo základním vzděláním.

7.1 Silné stránky regionu
•
•
•
•
•
•
•
•

růst ekonomiky kraje
vysoká zaměstnanost v terciárním sektoru
diverzifikovaná odvětvová struktura
silný potenciál cestovního ruchu a lázeňství
nízké náklady na pracovní sílu
příznivá věková struktura obyvatelstva
dostatečná kapacita a dostupnost základních a středních škol
specializace obyvatelstva na oblast služeb

7.2 Slabé stránky regionu
•
•
•
•
•
•
•
•

v porovnání s průměrem ČR i EU stále hospodářsky zaostávající kraj
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
nízký potenciál vědy a výzkumu a jejich propojení s praxí
absence technických vysokých škol nebo univerzit
výrazné rozdíly mezi městskými středisky a venkovem
nedostatečná infrastruktura občanského vybavení
nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň obyvatelstva
nízká hladina kulturní úrovně v porovnání s ostatními kraji
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7.3 Zastoupení profesních tříd v Ústeckém kraji
Jak je patrné z níže uvedeného grafu 4, je v Karlovarském kraji významně zastoupena
profesní třída 3 technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků, dále jsou pak
nadprůměrně zastoupené třída 7 profese řemeslné a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři, třída 8 obsluha strojů a zařízení, které mají zastoupení nad republikovým
průměrem a třída 5 provozní pracovníci ve službách a obchodě.
Graf 10 - Zastoupení profesních tříd v Karlovarském kraji 14

Vysvětlivky ke grafu:
1Zákonodárci, 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

14

Zdroj: UNIV
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7.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Zaměstnanost v Karlovarském kraji ovlivňují dva základní aspekty. Těmi jsou
různorodé přírodní a nerostné zdroje, mezi něž patří především minerální a léčivé vody,
zásoby hnědého uhlí, ložiska kovových rud, smolince, kaolinu a keramických jílů a cestovní
ruch a lázeňství.
Z toho vyplývá, že nejvyšší zaměstnanost je ve zpracovatelském průmyslu, dále pal ve
velkoobchodě a maloobchodě, opravárenství motorových vozidel a stavebnictví. Nejnižší
zaměstnanost je v oborech zemědělství, lesnictví, rybářství a u profesní vědecké a technické
činnosti, jak znázorňuje níže uvedený graf ze zdrojů ČSÚ.
Graf 11 - Zaměstnanost ve vybraných odvětvích v Karlovarském kraji (v %) 15

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

15

Zdroj: ČSÚ
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Karlovarský kraj je svou rozlohou, počtem obyvatel nejmenším krajem ČR.
Nedostatečné dopravní spojení na tepně z Prahy do Německa, odchod vysokoškoláků z kraje,
málo manuálně zručných pracovníků jsou jedny ze stěžejních problémů, se kterými se kraj
dlouhodobě potýká. Průmysl zde nemá potenciál k růstu, zahraniční firmy nemají důvod zde
stavět své závody. Světlou výjimkou je firma Witte Nejdek, která se těší růstu, avšak i zde
naráží na nedostatek kvalitní pracovní síly.
Struktura průmyslu se v Karlovarském kraji za poslední dekády pozměnila. Textilní
průmysl je pomalu vytlačován, sklářský průmysl se zmítá v krizi a lázeňství potlačilo
zemědělskou produkci. Jinak struktura podniků setrvává na podobné bázi již několik let.
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v kraji patří např.:
• Františkovy Lázně a.s.
• Mariánské lázně a.s.
• ELEKTROMETALL s.r.o.
• GR electronic, spol. s r.o.
• WITTE Nejdek, spol. s r.o.
• MOSER, a.s
• GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary a.s.
• Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
• Karlovarská krajská nemocnice a.s.
• Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,
• Wieland Electric s.r.o.

7.5 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji bylo k 30. 9. 2011 evidováno celkem 1 248 volných pracovních
míst. Je to o 175 míst méně než v předchozím měsíci a o 287 míst více než v září roku 2010.
Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá cca 12 uchazečů.
Na konci měsíce září dosahovala míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji 9,6%.
Oproti předchozímu měsíci došlo ke zvýšení její hodnoty o 0,05 % bodu. Nejvyšší míra
nezaměstnanosti byla zaznamenána v okrese Sokolov, a to 12,2%. Nejnižší míru
nezaměstnanosti vykazuje dlouhodobě okres Cheb, k 30. 9. 2011 to bylo 7,4%. V okrese
Karlovy Vary byla k 30. 9. 2011 míra nezaměstnanosti 9,4%.
V rámci APZ bylo v okresech Karlovarského kraje od počátku roku 2011 poskytnuto
celkem 865 příspěvků na vytvoření nových pracovních míst a jejich provozní náklady pro
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uchazeče evidované na úřadu práce. Z toho 239 bylo poskytnuto na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, 147 v rámci společensky účelných pracovních
míst, 101 v rámci společensky účelných pracovních míst pro výkon SVČ, 355 příspěvků bylo
poskytnuto na zřízení a provoz chráněného pracoviště, chráněné pracovní dílny pro osoby se
zdravotním postižením a 23 překlenovacích příspěvků (na částečnou úhradu provozních
nákladů pro osoby samostatně výdělečně činné na základě poskytnutí příspěvku od úřadu
práce).
Nejvíce uchazečů o zaměstnání dosáhlo pouze základního vzdělání.
Ve statistikách Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech
jsou jako profese s nejvyššími počty evidovaných uchazečů (u jednotlivých okresů je uvedeno
vždy 5 pracovních pozic s nejvyšším počtem uchazečů o práci): 16
Okres Cheb (4292 uchazečů)
•
•
•
•
•

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (597)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (175)
Prodavači v prodejnách (290)
Všeobecní administrativní pracovníci (184)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (186)

Okres Karlovy Vary (6596 uchazečů)
•
•
•
•
•

Prodavači v prodejnách (485)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (234)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (167)
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (195)
Číšníci a servírky (193)

Okres Sokolov (6179 uchazečů)
•
•
•
•
•

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (1475)
Všeobecní administrativní pracovníci (277)
Prodavači v prodejnách (367)
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (208)
Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (411)

Z výše uvedených dat vyplývá, že nejčastějšími uchazeči o zaměstnání jsou osoby
s nižším vzděláním, kteří hledají uplatnění na pozicích pomocný dělník resp. pracovník ve
výrobě a službách a uklízeč. Dalšími uchazeči, jejichž profese vyplývá z charakteru kraje, jsou
kuchaři a pomocní kuchaři. Velmi častými uchazeči o práci jsou administrativní pracovníci.

16

Stav k 30. 09. 2011
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Graf 12 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání k 30. 09. 2011

Z výše uvedeného grafu je patrné, že Karlovarský kraj patří v celorepublikovém
měřítku mezi kraje s průměrným počtem uchazečů o jedno pracovní místo.
V grafech 12 a 13 jsou uvedeny meziroční změny v počtech uchazečů o zaměstnání
v jednotlivých okresech karlovarského kraje. Z grafů je patrný mírný meziroční pokles počtu
nezaměstnaných v okresech Cheb a Karlovy Vary. Okres Sokolov zaznamenal meziročně
mírný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání.
Graf 13 - Uchazeči o zaměstnání
uchazeči 30.9.2011

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

uchazeči 30.9.2010
4292
4 751
6596
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6101
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Graf 14 - Uchazeči o zaměstnání
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7.6 Volná pracovní místa
K 30. září 2011 evidovala krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 8466 volných pracovních
míst. K 30. 9. 2011 tak na jedno volné pracovní místo připadalo zhruba 9 uchazečů o zaměstnání.
Nejčastěji nabízená volná pracovní místa jsou v profesích:

Okres Cheb (840 volných pracovních míst)
• Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (72)
• Prodavači v prodejnách (31)

• Nástrojaři a příbuzní pracovníci (26)
• Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů (20)
• Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (15)
Okres Karlovy Vary (587 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci (60)
Všeobecné sestry bez specializace (26)
Obchodní zástupci (25)
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (23)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (20)

Okres Sokolov (219 volných pracovních míst)
•
•
•
•
•

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (13)
Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (16)
Všeobecné sestry bez specializace (11)
Realitní makléři (11)
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (10)
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Poptávka na trhu práce v Karlovarském kraji odpovídá charakteru regionu. Na jednu
stranu jsou to službové obory související s lázeňstvím a cestovním ruchem, na druhou stranu
jsou to řemeslné obory.
Nejžádanějšími obory v Karlovarském kraji jsou:
•
•
•
•
•
•

Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
Všeobecné sestry bez specializace
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
Prodavači v prodejnách
Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Výzkumy nezávislých společností, např. studie společnosti Manpower věnovaná
deseti nejhledanějším pracovním pozicím na světě (http://www.manpower.cz/studie.php)
potvrzují, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech je konstantní.

7.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu stavu nezaměstnanosti v Karlovarském kraji jsou absolventi škol řazeni
mezi jednu z nejohroženějších skupin na trhu práce, problematiku nezaměstnanosti
absolventů je tak třeba řešit. V Karlovarském kraji vzrostla v roce 2010 nezaměstnanost
absolventů oproti roku 2008 o 8% (5,8% v roce 2008; 13,8% v roce 2010).
Na jedno evidované volné pracovní místo v kraji, na které se mohli hlásit absolventi
škol a mladiství, připadalo 7,2 uchazeče, což je sice na úrovni celorepublikového průměru
(7,0), nicméně skoro třikrát víc než vloni. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce však závisí
nejen na počtu volných míst a absolventů, ale i na struktuře těchto pracovních míst.
V dubnu 2010 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších
odborných škol v Karlovarském kraji 12,9 % (422 nezaměstnaných absolventů), což je
hodnota vyšší než celorepublikový průměr (12,3 %).
Podle kategorií dosaženého vzdělání vykazují nižší míry nezaměstnanosti v kraji
absolventi vyšších odborných škol a gymnazisté. Je to zčásti dáno i tím, že v dalším studiu
pokračuje větší část těchto absolventů – což platí především pro gymnazisty. Nižší byla
rovněž míra nezaměstnanosti absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní
zkouškou (kategorie M, bez praktického výcviku).
Míra nezaměstnanosti absolventů Karlovarského kraje se u všech uvedených
kategorií vzdělání v posledním roce zvýšila (a to jak v Karlovarském kraji, tak i v ČR),
především v důsledku ekonomické krize.
Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferují v
řadě oborů praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky
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účelná pracovní místa s finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody
uváděnými zaměstnavateli, 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
Tabulka 18 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k
30. 4. 2011)
KK

rok

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

Abs NZ

Kraj

ČR

Gymnaziální
vzdělání - K

Abs NZ Kraj

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

Abs NZ

Kraj

ČR

Střední odborné
vzdělání s maturitní
zkouškou - M

Abs NZ

Kraj

ČR

Celkem

Abs

NZ

2006 1366 179 13,1% 15,7%

542

23 4,2% 4,4% 224

33 14,7% 14,0% 1197 142 11,9% 11,0% 3329 377

2007 1268 127 10,0% 10,5%

547

15 2,7% 3,2% 273

30 11,0% 11,4% 1179

87

7,4%

7,8% 3267 259

2008 1166

517

22 4,3% 2,5% 285

24

58

4,8%

5,7% 3187 182

2009 1020 146 14,3% 13,4% 5330

15 2,8% 2,4% 290

33 11,4% 11,8% 1168 131 11,2%

7,8% 7808 325

2010 1035 193 18,6% 19,4%

505

24 4,8% 3,0% 265

57 21,5% 19,3% 1200 138 11,5% 10,6% 3005 412

2011 709 200 28,2% 18,7%
Zdroj: NÚOV

576

29 5,0% 3,2% 155

46 29,7% 18,2% 1073 124 11,6% 11,4% 2513 399

Pozn.

78

6,7%

6,9%

8,4%

7,8% 1219

Abs. – počet absolventů (za školní roky 2005/06 až 2009/2010:
NZ – počet nezaměstnaných absolventů (dubnové hodnoty)

V přehledu výše uvedené tabulky jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů
škol, počty absolventů z předchozích školních roků a z nich odvozené míry nezaměstnanosti
absolventů 17 v Karlovarském 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). Pro

17

Míra nezaměstnanosti absolventů je dána poměrem počtu nezaměstnaných absolventů dané kategorie vzdělání či
skupiny oborů k celkovému počtu absolventů (tj. zaměstnaných, nezaměstnaných i příp. pokračujících dále ve vzdělávání)
dané kategorie vzdělání či skupiny oborů3. Hodnota míry nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů
dané kategorie vzdělání, příp. skupiny oborů zůstane bez zaměstnání
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porovnání jsou rovněž uvedeny míry nezaměstnanosti absolventů za ČR. V posledním řádku
jsou uvedeny dubnové hodnoty pro rok 2011.
V dubnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších
odborných škol v Karlovarském kraji 15,6 % (402 nezaměstnaných absolventů), což je
hodnota výrazně vyšší než celorepublikový průměr (12,2 %). Seřadíme-li kraje podle velikosti
míry nezaměstnanosti absolventů škol sestupně, je Karlovarský kraj na druhém místě. Pro
srovnání nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol je v
Hl. m. Praha (7,3 %), dále v Plzeňském kraji (8,4 %), nejvyšší v Ústeckém (16,2 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Karlovarského kraje podle kategorií
dosaženého vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi vyšších
odborných škol a gymnazisté. Je to zčásti dáno i tím, že ve studiu pokračuje větší část těchto
absolventů – což platí především pro gymnazisty. Nižší byla rovněž míra nezaměstnanosti
absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (kategorie M, bez
praktického výcviku).
Míra nezaměstnanosti absolventů Karlovarského kraje se téměř u všech uvedených
kategorií vzdělání v posledním roce zvýšila, především v důsledku ekonomické krize. Snížila
se pouze mírně u absolventů vyšších odborných škol.
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Tabulka 19 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti
absolventů skupin oborů vzdělání středních škol v Karlovarském kraji k 30. 4. 2011

Skupina oborů

Míra nezaměstnanosti v %

ČR %

Počet absolventů (2010)

Počet nezaměstnaných
absolventů (2010

Míra nezaměstnanosti v %

ČR %

Počet absolventů (2010)

Počet nezaměstnaných
absolventů (2010)

Míra nezaměstnanosti v %

ČR %

Střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou - M

Počet nezaměstnaných
absolventů (2010)

Střední odborné vzdělání s
MZ a odborným výcvikem
- L/O; Nástavbové vzdělání
- L/5

Počet absolventů (2010)

Karlovarský kraj

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

Celkem

709

200

28,2

18,7

155

46

19,7

18,2

1073

124

11,6

11,4

16 Ekologie a ochr. ŽP
21 Hornictví, hutn. a
23 Strojírenství a str.
26 Elektr., telekom. a
28 Tech. chemie a ch.
29 Potravinářství a p.
31 Text. výr. a
32 Kožed. a obuv. 33 Zprac. dřeva 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
66 Obchod
68 Pránví a veřejn.

170
42
10
22

43
8
3
9

25,3
19,0
30,0
40,9

19
8
100

14
2
23

73,7
25,0
23,0

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

19
10

27
33

11

33,3

5
1

5

26,3
10,0

18,5

18,2

5,7
10,7
14,6
21,7
30,8
19,8
29,3
15,8
15,8
13,1
13,8
22,6

23,3

223
42

69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a
75 Pedag., učitel. a
78 Obecně odborná
82 Umění a užité

40

Celkem
Gymnaziální vzdělání

709

62
11
14

200

27,8
26,2
35,0

28,2

22,3
19,2
17,5

12,4
18,7

41
22
16
16

4
155

10
3
4
9

3
46

24,4
13,6
25,0
56,3

75,0
29,7

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

18,2
18,2

49
54
15

3
7
4

6,1
13,0
26,7

74
52

10
7

13,5
13,5

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

59

9

15,3

15,6

72
248
49
89

3
35
3
6

4,2
14,1
6,1
6,7

8,2
11,6
12,8
13,4

96
23

10
0

10,4
0,0

13,7
8,1

41
123
29
1073
579

2
16
2
124
29

4,9
13,0
6,9
11,6
5,05

11,4
7,5
13,4
11,4
3,2

Připravil NÚOV s využitím dat Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro informace
ve vzdělávání.
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Největší skupinu neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti
tvořili absolventi oborů s maturitní zkouškou a odborným výcvikem; nástavbové vzdělání (46
osob, míra nezaměstnanosti absolventů 29,7%), následovaní absolventy oborů s výučním
listem (200 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 28,2%),
V případě oborů s výučním listem mají nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventů
skupiny:
• Zprac. dřeva a výroba hudeb. Nástrojů (73,7%)
• Potravinářství a potravinářská chemie (40,9%)
• Osobní a provozní služby (35,0%)

V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to
skupina
• Umění a užité umění (75,0%)
• Osobní a provozní služby (56,3%)
• Strojírenství a strojírenská výroba (26,3%),

U oborů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou se jedná o skupinu
oborů:
• Technická chemie a chemie silikátů (26,7%)
• Zemědělství a lesnictví (15,3%)
• Stavebnictví, geodézie a kartografie; Doprava a spoje (13,5%)

Aktuální nabídka vzdělávacích oborů v Karlovarském kraji ve své podstatě odpovídá
potřebám regionu a trhu práce. V současné době, kdy dochází k úbytku žáků, je problém
s naplněností jednotlivých tříd a tím i škol.
V porovnání s rokem 2009 se v roce 2010 snížila míra nezaměstnanosti u
následujících oborů (2009/2010):
Střední vzdělání s výučním listem
• Stavebnictví, geodézie a kartografie (30,1%/23%)
Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem; Nástavbové vzdělání
• Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika (17,1%/10%)
• Gastronomie, hotelnictví, turismus (19%/13%)
Střední odborné vzdělání a maturitní zkouškou
• Strojírenství a strojírenská výroba (20,3%/6,1%)
• Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika (21,7%/13%)
• Osobní a provozní služby (6,7%/0%)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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U všech zbylých oborů se nezaměstnanost absolventů v porovnání s rokem 2009
nezměnila nebo se zvýšila. Nejmarkantnější je to u studijního oboru Umění, užité umění, kdy
se nezaměstnanost absolventů zvýšila z 7,1% na 75,0.
Statistické přehledy uveřejněné na webových stránkách úřadu práce 18 dokazují, že
mezi nejpoptávanější profese v okrese Karlovy Vary v září 2011 patřila skupina oborů
označená v systému profesí podle CZ-ISCO kódem 2 Specialisté, z čehož tvořili: 2211 Praktičtí
lékaři (12 míst), 2212 Lékaři specialisté (8 míst), 2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní
specialisté (7 míst).
Další významnou profesní skupinou poptávanou na trhu práce je profese s kódem 3
Techničtí a odborní pracovníci, z nichž nejvýraznější poptávka byla zejména po: 3112
Stavební technici (3 místa), 3119 Technici v ostatních průmyslových oborech (3 místa), 3221
Všeobecné sestry bez specializace (26 míst), 3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (5
míst), 3322 Obchodní zástupci (25 míst), 3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (6
míst).
Žádanými profesemi jsou též profese s kódem 7 Řemeslníci a opraváři. Poptávka je
zejména po: 7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (25 míst), 7121
Pokrývači (9 míst), 7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci (10 míst), 7315 Skláři, brusiči skla,
výrobci bižuterie a skleněných ozdob (13 míst), 7316 Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro
zdobení skla (12 míst).
Vycházíme-li ze statistik Úřadu práce ČR, je možné sestavit následující žebříček
nejpoptávanějších míst v okresních městech kraje v září 2011.

18

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
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Profese podle CZ-ISCO

Poptávka po
pracovní síle (volná
pracovní místa)

Tabulka 20 Poptávaná pracovní síla v okrese Karlovy Vary (k 30. 9. 2011)

2
2211
2212
2412

Specialisté
Praktičtí lékaři
Lékaři specialisté
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

12
8
7

3
3112
3119
3221
3255

Techničtí a odborní pracovníci
Stavební technici
Technici v ostatních průmyslových oborech
Všeobecné sestry bez specializace

3
3
26

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
3322 Obchodní zástupci
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
7 Řemeslníci a opraváři
7112
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
7121 Pokrývači
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci
7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob
7316 Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh

5
25
6

25
9
10
13
12

Poptávaná pracovní síla v okrese Cheb (k 30. 9. 2011)
Statistické přehledy uveřejněné na webových stránkách úřadu práce 19 dokazují, že
mezi nejpoptávanější profese v okrese Cheb v září 2011 patřila skupina oborů označená
v systému profesí podle CZ-ISCO kódem 5 Pracovníci ve službách a prodeji, z nichž největší
poptávka byla zejména po: 5120: Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (15 míst),
5131 Číšníci a servírky (12 míst), 5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (14 míst)
a 5223 Prodavači v prodejnách (50 míst).

19

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
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Další požadovanou skupinu tvořily profese s kódem 9 Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci, z nichž nejvíce bylo poptáváno po: 9112 Uklízeči a pomocníci v kancelářích,
hotelích, průmyslových a jiných objektech (18 míst).
Vycházíme-li ze statistik Úřadu práce ČR, je možné sestavit následující žebříček
nejpoptávanějších míst v okresních městech kraje v září 2011.

Profese podle CZ-ISCO

Poptávka po pracovní
síle (volná pracovní
místa)

Tabulka 21 Poptávaná pracovní síla v okrese Cheb (k 30. 9. 2011)

5 Pracovníci ve službách a prodeji
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

15

5131 Číšníci a servírky

12

5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

14

5223 Prodavači v prodejnách

50

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9112 Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích,
průmyslových a jiných objektech

18

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
Poptávaná pracovní síla v okrese Sokolov (k 30. 9. 2011)
Statistické přehledy uveřejněné na webových stránkách úřadu práce 20 dokazují, že
mezi nejpoptávanější profese v okrese Sokolov v září 2011 patřila skupina oborů označená
v systému profesí podle CZ-ISCO kódem 7 Řemeslníci a opraváři, z nichž největší poptávka
byla zejména po: 7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (10 míst), 7212
Svářeči, řezači plamenem a páječi (5 míst), 7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci (13 míst),
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (9 míst), 7411
Stavební a provozní elektrikáři (9 míst).

20

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
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Profese podle CZ-ISCO

7
7112
7212
7222
7223

Řemeslníci a opraváři
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
Svářeči, řezači plamenem a páječi
Nástrojaři a příbuzní pracovníci
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích)
7411 Stavební a provozní elektrikáři
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh

Poptávka po
pracovní síle (volná
pracovní místa)

Tabulka 22 Poptávaná pracovní síla v okrese Sokolov (k 30. 9. 2011)

10
5
13
9
9

V přehledu níže sou uvedeny údaje o počtu absolventů, nezaměstnaných absolventů
a míry nezaměstnanosti absolventů v roce 2010.
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Tabulka 23 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti
absolventů skupin oborů vzdělání středních škol v Karlovarském kraji k 30. 4. 2010
Karlovarský kraj

střední vzdělání s výučním
listem - E,H

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

střední vzdělání s maturitní
zkouškou - M

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

Celkem

58

18,7%
14,4%
9,4%
17,3%
40,0%

10,7%
16,8%
14,2%
19,8%
20,7%
27,3%
6,3%
21,4%
11,9%
22,5%
24,8%

449
201
32
110
25

84
29
3
19
10

112
41
174

29 25,9%
5 12,2%
45 25,9%

125

32 25,6% 20,2%

266
198
25

65
23

27

15,4%
40 15,0% 15,1%
44 22,2% 16,3%
3 12,0% 11,7%
25,0%
28,8%
11 16,9% 23,6%
3 13,0% 21,3%
17,1%
13,0%
9 33,3% 15,8%
18,6%

13,8%

407
97

108 26,5% 22,1%
18 18,6% 20,6%

12
364
81
193

148

23 15,5% 17,5%

22

24
1945

3 12,5% 13,5%
408

79

21% 19,4% 1355

Gymnaziální vzdělání

6
80
21
30

50,0%
22,0%
25,9%
15,5%

23,8%
21,5%
21,4%
19,6%

6 10,3% 12,6%

200
259
41
34
37
128
52

20
31
2
5
12
11
14

10,0%
12,0%
4,9%
14,7%
32,4%
8,6%
26,9%

170

13

7,6%

44
91
124
667
189
155

5
15
7
69
31
24

11,4%
16,5%
5,6%
10,3%
16,4%
15,5%

113

18 15,9%

27

3 11,1%

5 22,7% 22,5%

23 29,1% 21,3%

194
354
71

275 20,3% 19,3% 3008
1459

ČR%

míra nezaměstnanosti v %

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR%

míra nezaměstnanosti v %

počet absolventů (2010)
počet nezaměstnaných
absolventů

ČR%

míra nezaměstnanosti v %

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

Skupina oborů

20,8%
12,7%
10,5%
8,5%
14,3%
15,6%
9,4%
17,0%
10,7%
10,9%
12,0%
14,1%
16,2%
11,9%
5,5%
9,6%
14,0%
12,8%
8,4%
12,1%
6,5%
11,3%

29 14,9% 10,1%
20
5,6% 6,4%
8 11,3% 11,3%
10,6
344 11,4%
%
28
1,9% 3,0%

Zdroj: Připravil NÚOV s využitím dat Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro
informace ve vzdělávání.
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Na základě uvedených tabulek o počtech absolventů, nezaměstnaných absolventů a
míry nezaměstnanosti absolventů podle jednotlivých skupin oborů vzdělání za roky 2010 a
2011 je možno provést porovnání a konstatovat několik rozdílů oproti roku 2010.
Obory středního vzdělání s výučním listem
- V celkovém počtu došlo ke snížení absolvujících žáků o 326 osob a stoupl počet
nezaměstnaných absolventů o 7 osob.
- procentně se míra nezaměstnanosti zvýšila o 9,6% a činí tedy 28,2%, což je vyšší
údaj v porovnání s celou Českou republikou, kde obory středního vzdělání
s výučním listem vykazují nezaměstnanost na úrovni 18,7%.
- ke zvýšení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u oborů Strojírenství a
strojírenská výroba, Elektrotechnika, Potravinářství a potravinářská chemie,,
Zpracování dřeva a výroba hudeb. nástrojů, Zemědělství a lesnictví, Obchod
- ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u oborů Technická chemie a
chemie silikátů, Stavebnictví, geodézie, kartografie, Gastronomie, hotelnictví,
turismus, Osobní a provozní služby
- nejvyšší počty absolvujících žáků vykázaly skupiny oborů:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus (223 osob)
• Strojírenství a strojírenská výroba (170 osob)
- naopak nejnižší počty absolvujících žáků vykázaly skupiny oborů:
• Technická chemie a chemie silikátů (10 osob)
• Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (8 osob)
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, nástavbové
vzdělávání
- V celkovém počtu došlo ke snížení absolvujících žáků o 110 osob a klesl počet
nezaměstnaných absolventů o 11 osob
- procentně se míra nezaměstnanosti zvýšila o 8,2% a činí tedy 29,7% což je ale vyšší
údaj v porovnání s celou Českou republikou, kde obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, nástavbové studium vykazují
nezaměstnanost na úrovni 18,2%.
- ke zvýšení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u oborů Elektrotechnika,
telekomunikace a výpočetní technika a Umění a užité umění
- ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů došlo zejména u oborů Strojírenství
a strojírenská výroba, Podnikání v oborech a odvětvích, Gastronomie, hotelnictví a
turismus, Obchod
- nejvyšší počty absolvujících žáků vykázaly obory
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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• Podnikání v oborech, v odvětvích (41 osob)
- nejnižší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Umění a užité umění (4 osoby)
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
- V celkovém počtu došlo ke snížení absolvujících žáků o 127 osob, ale zvýšil se
počet nezaměstnaných absolventů o 14 osob
- procentně se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,1% a činí tedy 11,6%, což je ale
vyšší údaj v porovnání s celou Českou republikou, kde obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou vykazují nezaměstnanost na úrovni 11,4%.
- ke zvýšení počtu nezaměstnaných absolventů došlo u Doprava a spoje,
Zdravotnictví, Gymnaziální vzdělávání
- ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů došlo zejména u oborů Strojírenství
a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika,
Stavebnictví, geodézie a kartografie,
- nejvyšší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Ekonomika a administrativa (248 osob)
• Gymnaziální vzdělání (576 osob)
- nejnižší počty absolvujících žáků vykázaly obory
• Technická chemie a chemie silikátů (15 osob)
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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 Ústeckém kraji
vyplývá, že prakticky shodně s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce
v Karlovarském kraji obecně lepší uplatnitelnost obory technické (řemeslné) a obory
související s lázeňstvím a turismem. Význam technických oborů pro Karlovarský kraj jako
takový potvrzuje rovněž nízký stupeň nezaměstnanosti absolventů.
Z informací od zástupců Karlovarského kraje a místních zaměstnavatelů přitom
vyplývá, že v regionu je stále citelný nedostatek absolventů technických oborů zakončených
maturitní zkouškou. Ten je způsobován ve své podstatě dvěma základními faktory:
• nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let
nedosáhne více než cca 72 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
• celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o
studium technických oborů a řemeslných oborů,
• vysoký počet žáků gymnázií,
• nízký stupeň připravenosti absolventů pro reálnou praxi.
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 21 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 Ústeckém kraji se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•
•

Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
Všeobecné sestry bez specializace
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
Prodavači v prodejnách
Nástrojaři a příbuzní pracovníci

S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace v Karlovarském
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):

21

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

Popis disparity

Význam disparity 22

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.

Stejně jako v celé České republice, tak i
na úrovni Karlovarského kraje je
dlouhodobě
zaznamenávána
neschopnost trhu práce uspokojovat
potřeby místních zaměstnavatelů na
úrovni
technicky
kvalifikovaných
pracovníků. To je patrné i z nízkého
stupně nezaměstnanosti absolventů
technických oborů.

národní

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.

Zaměstnavatelé často kritizují malou
připravenost absolventů pro praxi. Ale
druhou
stranu
ne
všichni
zaměstnavatelé, kteří poptávají nové
zaměstnance,
umožňují
žákům
středních škol realizovat ve svých
podnicích odborné praxe. Přičemž
odborné praxe hrají významnou roli u
všech oborů středního odborného
vzdělání, ať již se jedná o technické či
službově zaměřené obory. Žáci si při
nich osvojí pracovní návyky, získají
vztah ke své profesi, poznají svůj obor
v reálné praxi.

národní

Připravenost absolventů středních škol
pro reálnou praxi. Pracovní návyky
absolventů.

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. V této souvislosti je ale vytvořit pro
zaměstnavatele podmínky, a to především formou daňových
úlev tak, aby byli ochotni do systému odborných praxí žáků
středních škol aktivně vstupovat a tyto zároveň
nepředstavovaly omezení pro jejich primární činnost.

22

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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Nízký počet žáků, malá naplněnost tříd

Špatná využitelnost absolventů středních
škol

Vzhledem k demografickému vývoji,
klesajícímu počtu žáků středních škol a
počtu stávajících středních škol dochází
malé naplněnosti některých tříd. Navíc
stávající systém financování nutí školy,
aby měly co možná nejvyšší počty žáků,
a to i na úkor kvality.
-

-

Absolventi
mají
špatnou
pracovní morálku, chybí jim
odpovědnost a svědomitost.
Práci berou jako samozřejmost.
Nemají pocit, že se v práci musí
snažit. Nemají představu o tom,
co je v reálné praxi očekává.
Praktická kvalifikace a odborné
znalosti
a
dovednosti
absolventů jsou spíše špatné a
neodpovídají
požadavkům
firem.

regionální

Tuto disparitu je možné řešit na dvou základních úrovních.
-

-

-

Krajské, kdy Karlovarský kraj může optimalizovat síť
škol, které zřizuje.
Celostátní - legislativní, změnou formy financování škol,
kdy by školy nebyly financovány stávajícím způsobem
(financování na žáka), ale dle uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce.
Bylo by vhodné, aby součástí vzdělávání byla i příprava
na budoucí osamostatnění se. Cílem je naučit studenty
pracovat a osvojit si pracovní návyky a morálku.
Klást vyšší důraz na koordinaci vzdělávacích aktivit na
území kraje .
Motivovat ředitele středních škol ke spolupráci se
zaměstnavateli hodnocení na základě výsledků a
uplatnitelnosti žáků na trhu.

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 Karlovarském 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 23 (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 24.
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.

23

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.
24
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž
byly 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.
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Graf 15 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Karlovarském 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.
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Graf 16 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Karlovarském 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.
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