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ÚVOD
Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce
NUTS II Střední Morava (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 Střední Morava
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 Střední Morava – tedy na rozbor situace v kraji Olomouckém a kraji
Zlínském. 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.
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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.
4. Identifikace disparit a návrhy jejich eliminace – tato kapitola propojuje
nejvýznamnější zjištění kapitol 2 a 3, na jejich základě a na základě podrobného
rozboru nabídky volných pracovních míst a nezaměstnanosti absolventů
identifikuje nejvýznamnější disparity, které se v příslušném regionu objevují,
zároveň definuje návrhy možných vhodných opatření, která by mohla být přijata
s cílem takto identifikované disparity eliminovat.
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OLOMOUCKÝ KRAJ
1 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
1.1.

Základní popis středního školství

Střední školství Olomouckého kraje procházelo ve školním roce 2009/2010 i nadále
tzv. kurikulární reformou 1, jejímž základním prvkem jsou rámcové vzdělávací programy
(RVP). Dle nich si jednotlivé školy připravují své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP)
vyhovující dané škole i požadavkům regionu. V důsledku toho dochází k redukci z původních
800 oborů vzdělání na cca 275 šířeji koncipovaných oborů vzdělání. Podle Výroční zprávy o
stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji ve školním roce 2009/2010 2 (dále jen
„výroční zpráva“) jsou rámcové vzdělávací programy pro odborné školy realizovány
postupně, v několika fázích.
Na úrovni kraje byla přijata a jsou průběžně realizována opatření, jejichž cílem je
slučování a optimalizaci středních škol. Přesto v kraji nebyly vyhlášeny tzv. páteřní školy
(jedná se o koncept rozvíjený především v Ústeckém kraji, kdy vzniká síť velkých stabilních
spádových středních škol, nabízejících širokou škálu oborů vzdělání a forem studia).
Olomoucký kraj zvolil jiný systém, při převzetí škol od státu, zahájil slučování podle 4 zásad,
přičemž se slučuje každý druhý rok:
• regiony – okresy,
• odstranění duplicit oborů a nabídek,
• optimalizace škol s obory, o které není dlouhodobý zájem na trhu práce v kraji
(např. obory administrativy, zemědělské obory),
• optimalizace škol, jejichž existence se z hlediska ekonomického a odborného jevila
neopodstatněná (např. střední školy u zaniklých firem – např. Masokombinát,
nebo Moravské železárny).
Ze 170 středních škol a školských zařízení existuje v současnosti 126 škol a školských
zařízení. Podle vyjádření zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje na konzultační akci
uskutečněné dne 24. listopadu 2011 v Olomouci je počet středních škol v kraji optimalizován
a o dalším větším slučování středních škol v dalším období není uvažováno.
V roce 2008 byl doplněn Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací
soustavy Olomouckého kraje 3 (dále jen Dlouhodobý záměr), který si kladl za cíl vytvořit
vlastní koncepci krajského školství. Na základě odborné analýzy byly vytýčeny základní směry
dalšího vývoje.

1

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení
a zlepšení kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání
směrem k utváření a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život.
Změnou procházejí i procesy řízení vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných
výsledků.
2
http://www.kr-olomoucky.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
3
http://www.kr-olomoucky.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
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V oblasti středního školství se jednalo o tyto oblasti:
• podpora nedostatkových a ojedinělých oborů v rámci kraje (např. formou stipendií
víceoborových tříd),
• zlepšení vybavenosti a podmínek pro studium vybudováním odborných učeben,
• podpora zapojení škol do vzdělávacích projektů realizovaných ve spolupráci se
zahraničními školami stejného nebo příbuzného zaměření,
• gymnázia:
- podporovat tematicky zaměřené třídy, aniž by se zřizovala tematicky zaměřená
gymnázia (např. sportovní),
- podporovat všeobecný charakter gymnaziálního vzdělávání s ohledem na
vysokou adaptabilitu absolventu gymnázií,
- nenavyšovat síť gymnázií v kraji.
• střední odborné školy
- nepodporovat vznik nových subjektů SOŠ,
- podporovat prezentaci nabídky vzdělávacích programů solitérních škol i nad
rámec Olomouckého kraje,
- zachovat sít ekonomicky stabilních škol, jejichž vzdělávací nabídka bude
vyhovovat podmínkám kraje.
• střední vzdělávání s výučním listem
- ponechat segment učňovského školství v rozsahu potřeb trhu práce a regionu,
- ve spolupráci s Hospodářskou komorou podporovat programy, které zvyšují
kvalitu učňů a prestiž řemesla,
- dlouhodobě podporovat veškeré aktivity vedoucí ke zvýšení poctu žáku v
učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.
Koncepce přijatá v dlouhodobém záměru kraje byla vypracována v časovém
horizontu do konce roku 2011. Ze strany kraje již existuje rozpracovaná další dlouhodobá
koncepce na další období s respektováním aktuálních zásad Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. V připravovaném dlouhodobém záměru bude zakotveno především:
•
•
•
•

snížení počtu gymnázií o 5 - 10%,
stanovení poměru maturitních a učebních oborů na úroveň 30/70,
podpora nástavbových studií v technických oborech,
podpora celoživotního učení a rekvalifikací.

1.1.1 Základní přehled o síti středních škol v kraji
V Olomouckém kraji bylo ve školním roce 2009/2010 zřizováno celkem 64 škol
poskytujících středoškolské vzdělání. Zřizovatelem většiny středních škol v Olomouckém kraji
je přímo kraj. V kraji se můžeme setkat též se školami zřizovanými soukromými subjekty.
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Tabulka 1 Střední školy v Olomouckém kraji
zřizovatel
kraj
soukromý zřizovatel
celkem

počet zařízení
49
15
64

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

Sít středních odborných škol a středních odborných učilišť zřizovaných krajem tvořily
v jednotlivých okresech:
Okres Jeseník
• střední odborná škola
• hotelová škola
• střední zemědělská škola
• střední
odborné
potravinářské.

učiliště

Okres Olomouc
• 3 střední průmyslové školy
• střední zemědělská škola
• střední zdravotnická škola
• obchodní akademie
• střední odborná škola
• střední škola polygrafická
• 3 střední odborné učiliště
• 3 střední školy – technického
směru

Okres Prostějov
• střední průmyslová škola
• 2 střední odborné školy
• střední zdravotnická škola
• obchodní akademie
• 2 střední odborná učiliště
Okres Přerov
• 3 střední průmyslové školy
• 4 střední odborné školy
• střední zemědělská škola
• střední lesnická škola
• střední zdravotnická škola
• obchodní akademie
• střední odborné učiliště.
Okres Šumperk
• 5 středních odborných škol
• 3 střední průmyslová školy
• 2 obchodní akademie
• střední zdravotnická škola
• střední odborné učiliště
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1.1.2 Počty žáků ve středních školách
Podle údajů uvedených ve výroční zprávě 4 bylo na středních školách všech typů
vzděláváno v Olomouckém kraji k 30. 9. 2010 celkem 23 092 žáků.
Tabulka 2 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého vzdělání

meziroční
počty žáků
rozdíl
2008/2009 2009/2010
střední vzdělání s maturitní zkouškou
16 336
16 259
-77
z toho nástavbové obory
1 803
1 883
80
střední vzdělání s výučním listem
7 042
6 833
-209
celkem
23 378
23 092
-286
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2009/2010

Porovnáme-li mezi sebou školní roky 2008/2009 a 2009/2010 snížil se počet
studujících v Olomouckém kraji v oborech středního vzdělávání o 286 žáků. Největší zájem ze
strany studentů je o maturitní obory, které navštěvovalo 62,2 % žáků, učební obory 29,6 %
žáků a nástavbové obory 8,2 % žáků.
Pokles počtu žáků je výrazně ovlivněn poklesem studujících v oborech středního
odborného vzdělávání s výučním listem. Jak ukazuje přehled Tabulka 2 ve školním roce
2009/2010 došlo ke snížení počtu žáků v učňovském školství o 209 žáků. Důvodem tohoto
poklesu je především nepříznivý demografický vývoj.
S ohledem na pokles počtu žáků na středních školách a současně požadavky trhu
práce podporuje Olomoucký kraj začlenění víceoborových tříd do vzdělávací nabídky škol. Byl
také schválen systém motivačních stipendií na podporu učňovských oborů, jejichž absolventi
nejvíce chybí na trhu práce. Rada Olomouckého kraje schválila zavedení systému
motivačních stipendií pod názvem „Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji“.
Cílem tohoto dotačního titulu je poskytovat finanční příspěvky žákům podporovaných oborů
z oblasti strojírenství, stavebnictví a potravinářství s cílem zvýšit zájem žáku o studium
vybraných, dlouhodobě perspektivních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce a do
budoucna zajistit pro tyto obory dostatek kvalifikované pracovní síly.
Ve školním roce 2010/2011 bylo podpořeno 20 oborů středního vzdělávání s výučním
listem (číselné označení = kód oboru vzdělávání):
•
•
•
•
•
4

23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-55-H/01 Klempíř
36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví
36-67-H/01 Zedník

http://www.kr-olomoucky.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36-67-E/01 Zednické práce
36-64-H/01 Tesař
26-51-H/01 Elektrikář
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
23-52-H/01 Nástrojař
33-56-H/01 Truhlář
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (dříve Truhlářské práce)
23-51-E/01 Strojírenské práce
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
29-56-H/01 Řezník – uzenář
29-53-H/01 Pekař
32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
29-51-E/02 Potravinářské práce
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se školním vzdělávacím
programem Mechanik opravář kolejových vozidel

V školním roce 2009/2010 bylo tímto způsobem podpořeno v 19 oborech celkem 586
žáků z 21 škol.
Z konzultační akce k analýze regionálních disparit uskutečněné dne 24. listopadu
2011 v Olomouci vyplývá, že dle názoru zúčastněných – mezi nimiž byli jak zástupci Krajského
úřadu Olomouckého kraje – Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, tak zástupci některých
zaměstnavatelů – je v kraji oblast nabídky středního odborného vzdělávání dostatečně pokryta.
Kraj reaguje na potřeby trhu práce a v případě, že některá profese na trhu práce není zastoupena
je tento učební obor zařazen do systému podpory (viz výše). Určité problémy jsou však
zaznamenávány u oborů, které i přes snahu kraje a jejich zahrnutí do definovaného systému
podpory zůstávají nenaplněné (resp. nejsou naplňovány dostatečně) a následně pak tyto obory
chybějí na trhu práce.

1.2.

Demografický vývoj v kraji

Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, zásadním faktorem, který bude
v následujících letech ovlivňovat a do značné míry determinovat možnosti rozvoje středního
vzdělávání a středních škol v Olomouckém kraji bude demografický vývoj. Pro provádění
úvah týkajících se směrů rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji je proto nezbytně
nutné zabývat se trendy v počtu narozených dětí, které jsou určující pro optimální nastavení
kapacit o zefektivnění chodu institucí poskytujících vzdělávání.
V prvních letech nového tisíciletí došlo k nárůstu počtu narozených dětí, který
následoval po prudkém útlumu v devadesátých letech minulého století. Tento růst kulminuje
v roce 2009. Počet narozených dětí je východiskem pro následující přehled, který zachycuje
předpokládaný vývoj počtu 15letých od roku 2006 až do roku 2025.
Nyní se olomoucké školy nachází v období postupného poklesu počtu žáků studujících
na středních školách. Logicky se stejným trendem v minulých letech potýkalo i místní
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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základní školství. Ze středních škol postupně odcházejí silnější ročníky a nastupují ročníky
populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve školním roce 2010/2011 nastoupili
patnáctiletí, viz Graf 1 rok 2010 (tj. 5 992 žáků), v předchozím školním roce 2009/2010
opouštěli střední školy žáci uvedeni ve sloupci roku 2006 a 2007.
Graf 1 - Vývoj počtu 15-letých v Olomouckém kraji v letech 2006 – 2025
počet 15-letých reálný /předpoklad
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Zdroj: ČSÚ

Z Graf 1 je patrné, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025, kdy se
patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne patnácti let 81,07 %
z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující vývoj, který se odvíjí
od poklesu počtu narozených v letech 1995 až 2006 (tyto ročníky budou do středních škol
vstupovat v letech 2011 až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení hodnot počtu žáků na
středních školách z prvních let 21. století. V roce 2011 tvoří tato věková kohorta pouhých
68,22 % stavu roku 2006.
Převážná část z počtů dětí vpravo od sloupce označeného rokem 2010 se budou
v jednotlivých letech ucházet o studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od
sloupce roku 2010 budou střední vzdělávání opouštět jako absolventi. V počtu žáků na
středních školách očekáváme do roku 2020 klesající vývoj. Vývoj prezentovaný dlouhodobým
poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu není nahodilým, ale trvalým jevem.
Pro úplnost je nutné dodat, že počty nových žáků v každém roce jsou pouze
orientační. Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je
nastíněn ve výroční zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje.
Do 1. ročníků středních škol je nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů
středního vzdělání s výučním listem je tento poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je
odložený nástup na základní školu (tato možnost začíná být v posledních letech využívána
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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stále častěji). Dále je tento poměr způsoben skupinou žáků, kteří se hlásí do 1. ročníku
střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru vzdělání) nebo se hlásí do 1. ročníku
později z jiných důvodů.

1.3.

Nově přijatí žáci v kraji

Dle údajů uvedených k 30. 4. 2011 na webových stránkách Národního ústavu
odborného vzdělávání 5 nastoupilo ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech
středních škol v Olomouckém kraji celkem 8 127 žáků, což bylo o 932 méně než
v předchozím školním roce. Ke studiu v oborech středního vzdělávání s výučním listem bylo
přijato 2 326 žáků (pokles o 288 žáků), do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a
odborným výcvikem nastoupilo 599 žáků (pokles o 44 osoby), obory středního odborného
vzdělávání s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 2 658 žáků (pokles o 352 osob), u
středního vzdělávání bez maturity je to 46 žáků (pokles 11 osob) a na gymnázia nastoupilo
972 žáků, což je o 152 osob méně než v předchozím školním roce.
Tabulka 3 Podíly nově přijatých žáků v Olomouckém kraji (denní studium)
OK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E,
H)

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

střední
gymnaziáln nástavbov
vzdělání s í vzdělání
é studium
maturitní (K)
(L5)
zkouškou
(M)

celkem

2006/2007

3 025

653

43

3 261

1 828

859

9 669

2007/2008

2 761

653

50

3 199

1 781

996

9 440

2008/2009

2 602

711

69

3 096

1 753

974

9 205

2009/2010

2 614

643

57

3 010

1 608

1 127

9 059

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

2 326

599

46

2 658

1 526

972

8 127

-288

-44

-11

-352

-82

-155

-932

-11,02%

-6,84%

-19,30%

-11,69%

-5,10%

-13,75%

-10,29%

Zdroj: Národního ústavu odborného vzdělávání

5

http://www.nuov.cz/olomoucky-kraj

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

str. 12 / 82

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Graf 2 - Podíl nově přijatých žáků v OK (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)

Na následující stránce uvedená Tabulka 4 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 Olomouckém kraji ve školním roce 2010/11 (stav k 30. 4. 2011)
Olomoucký kraj
skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 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

počet

SVsVL
podíl
ČR

433
113

18,6%
4,9%

155
16
9
117

6,7%
0,7%
0,4%
5,0%

276

11,9%

11
282

0,5%
12,1%

počet

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%

147
86

SVsMZaOV
podíl
ČR

24,5%
14,4%

SV
počet podíl

0,6%
14,9%
18,9%
0,7%
0,3%

59

9,8%

86

14,4%

1,2%
6,1%
17,1%
0,4%

0,5%
468
195

20,1%
8,4%

23,1%
6,0%

56
120

9,3%
20,0%

11,5%
10,3%

204

8,8%

9,1%

24

4,0%

14,8%

28

1,2%

0,4%

19

0,8%

0,7%

21

3,5%

3,3%

2326

100%

100%

599

100%

100%

46
46

100,0%
100%

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
počet podíl
ČR
počet podíl
ČR
počet podíl
ČR
16
0,6%
1,2%
16
0,3%
0,6%
138
5,2%
8,2%
138
2,5%
4,2%
0,1%
0,1%
204
7,7%
5,1%
784
13,9%
11,0%
145 14,9%
236
8,9%
5,7%
435
7,7%
7,1%
38
3,9%
39
1,5%
0,9%
39
0,7%
0,6%
14
0,5%
0,5%
169
3,0%
2,7%
0,4%
16
0,3%
0,4%
0,0%
9
0,2%
0,0%
33
1,2%
0,5%
150
2,7%
2,7%
23
2,4%
0,5%
59
1,0%
0,9%
177
6,7%
6,3%
453
8,0%
8,0%
45
4,6%
56
2,1%
2,4%
56
1,0%
1,3%
34
1,3%
0,3%
131
2,3%
1,8%
215
8,1%
4,3%
497
8,8%
5,6%
19
2,0%
0,9%
0,5%
1,3%
322 12,1%
7,8%
322
5,7%
4,2%
3,0%
364 13,7% 19,4%
364
6,5%
9,9%
702 72,2%
212
8,0%
8,2%
736
13,1%
14,2%
0,1%
315
5,6%
3,3%
112
4,2%
5,7%
112
2,0%
2,9%
1,2%
228
4,1%
4,9%
0,4%
0,2%
1,7%
124
4,7%
5,7%
152
2,7%
3,1%
92,6%
249
9,4% 11,1%
295
5,2%
6,7%
0,3%
113
4,3%
4,6%
153
2,7%
2,9%

ČR

100%

2658

100%

100%

5629

100%

100%

972

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

0,6%
100%
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Z hlediska oborové struktury žáků, kteří byli přijati ve školním roce 2010/2011 ke
studiu v Olomouckém kraji stojí v čele skupiny oborů obory:
•
•
•

Strojírenství a strojírenská výroba se 784 přijatými žáky,
Gastronomie, hotelnictví a turismus se 736 přijatými žáky,
Zemědělství a lesnictví s 497 žáky.

Do oborů Obecně odborné přípravy, které v sobě zahrnují lycea technická,
přírodovědná nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 295 žáků.
Na základě údajů uvedených v přehledu Tabulka 4 je zřejmé, že v některých oborech
nastoupil v kraji ke studiu větší podíl žáků než na území České republiky. Jedná se o
následující obory:
•

Střední vzdělání s výučním listem
- Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů – obor Výrobce kožedělného
zboží celkem bylo přijato 9 studentů,
- Pedagogika, učitelství a sociální péče – obor Pečovatelské služby, ke studiu bylo
přijato 28 studentů.

•

Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
- Obchod – obor Obchodník, celkem bylo přijato ke studiu 120 studentů.

•

Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- Technická chemie a chemie silikátů – obor Aplikovaná chemie, celkem bylo ke
studiu přijato 39 studentů,
- Zpracování dřeva a hudebních nástrojů - obor Nábytkářská a dřevařská výroba,
celkem přijato 33 studentů,
- Speciální a interdisciplinární obory – obor Požární ochrana, ke studiu bylo
přijato celkem 34 žáků,
- Zemědělství a lesnictví – obory Agropodnikání, Zahradnictví, Mechanizace a
služby, Lesnictví, ke studiu bylo přijato celkem 215 studentů.

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

1.4.

Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- Osobní a provozní služby – obor Kosmetické služby, ke studiu bylo přijato 24
studentů.

Absolventi v kraji

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

SVsVL
počet podíl
pod-NP

526
118
3
85
26
8
98

27,7%
6,2%
0,2%
4,5%
1,4%
0,4%
5,2%

SVsMZaOV
počet podíl
pod-NP

18,6%
4,9%
6,7%
0,7%
0,4%
5,0%

164

8,6%

11,9%

191

10,1%

0,5%
12,1%

119
48
21

24,7%
10,0%
4,4%

6

1,2%

79

16,4%

51

10,6%

SV
počet podíl

pod-NP

24,5%
14,4%

14,4%

18,7%
8,1%

20,1%
8,4%

109

22,7%

9,3%
20,0%

160

8,4%

8,8%

23

4,8%

4,0%

1,2%
0,5%
100%

0,8%
100%

25
481

5,2%
100%

202
392
26
43
46

8,7%
16,9%
1,1%
1,9%
2,0%

7,7%
8,9%
1,5%
0,5%

32

1,4%

1,2%

94
48
24
162

4,0%
2,1%
1,0%
7,0%

6,7%
2,1%
1,3%
8,1%

264
276
50
229

11,4%
11,9%
2,2%
9,9%

12,1%
13,7%

43

1,9%

4,2%

15
115
200
41
2323

0,6%
5,0%
8,6%
1,8%
100%

4,7%
9,4%
4,3%
100%

9,8%

354
154

9
1896

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
počet podíl
pod-NP počet podíl
pod-NP
počet
21
0,9%
0,6%
21
0,4%
0,3%
5,2%
2,5%

3,5%
100%

25

100,0%

100,0%

25

100%

100%

8,0%

847
558
50
128
78
8
130
79
258
48
75
353

17,9%
11,8%
1,1%
2,7%
1,7%
0,2%
2,8%
1,7%
5,5%
1,0%
1,6%
7,5%

13,9%
7,7%
0,7%
3,0%
0,3%
0,2%
2,7%
1,0%
8,0%
1,0%
2,3%
8,8%

264
276
50
583
263
43
183
15
115
225
75
4725

5,6%
5,8%
1,1%
12,3%
5,6%
0,9%
3,9%
0,3%
2,4%
4,8%
1,6%
100%

5,7%
6,5%
13,1%
5,6%
2,0%
4,1%
2,7%
5,2%
2,7%
100%

NV
podíl

pod-NP

104
27

18,1%
4,7%

14,9%
3,9%

15

2,6%

2,4%

26

4,5%

4,6%

11

1,9%

2,0%

9
356
22
5

1,6%
61,9%
3,8%
0,9%

575

450%

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:
•
•
•

Strojírenství a strojírenská výroba s 847 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 784
žáků),
Gastronomie, hotelnictví a turismus s 583 žáky (ke studiu přijato 736 žáků),
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 558 žáky (ke studiu v tomto
školním roce přijato 435 žáků) 6.

V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 200 žáků (střední vzdělávání s maturitní
zkouškou) a 25 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 295
žáků).
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
•
•
•

Strojírenství a strojírenská výroba s 526 absolventy (přijato ke studiu ve školním roce
2010/2011 celkem 433 žáků),
Gastronomie, hotelnictví a turismus s 354 absolventy (přijato 468 žáků),
Zemědělství a lesnictví se 191 absolventy (přijato 282 žáků).

U středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to následující
skupiny oborů:
•
•
•

Strojírenství a strojírenská výroba - se 119 absolventy (přijato ke studiu 147 žáků),
Obchod se 109 absolventy (přijato ke studiu 120 žáků),
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie se 79 absolventy (přijato 59 žáků).

V případě středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů:
•
•
•

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 392 absolventy (přijato 236 žáků +
138 do oborů Informatické obory),
Ekonomika a administrativa s 276 absolventy (ke studiu přijato 364 žáků),
Zdravotnictví se 264 absolventy (přijato 322 žáků).

6

Ze skupiny oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika došlo od školního roku 2010/2011 k vyčlenění
skupiny výpočetní technika a vznikla samostatná skupina oborů Informatické obory, proto došlo k výraznému snížení počtu
přijímaných žáků do oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
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2 TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti 7 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 Plzeňměsto (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).

7

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat.
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Graf 3 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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Zdroj: Úřad práce ČR
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3 TRH PRÁCE V KRAJI
Olomoucký kraj zahrnuje území 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
Sousedí s krajem Moravskoslezským, Pardubickým, Zlínským a Jihomoravským. Severní část kraje (okres
Jeseník) hraničí s Polskem
Ekonomika Olomouckého kraje je charakterizovaná několika tradičními odvětvími, mezi něž lze
zařadit potravinářský průmysl, výrobu oděvů, kovodělný a strojírenský průmysl a zčásti výrobu ostatních
dopravních prostředků, a rozvíjejícím se odvětvích vysoce progresivních oborů – výroba elektrických
strojů a zařízení a výrobu optických a přesných přístrojů. K těmto oborům lze ještě přiřadit průřezové
obory, které se začínají v kraji formovat, a to obor nanotechnologií, life science 8 a informačních
systémů. Významnější roli hraje v Olomouckém kraji kromě služeb také zemědělství, značné části kraje
mají stále výrazně zemědělský charakter.
Z pohledu trhu práce jako takového se v Olomouckém kraji dlouhodobě ukazuje nesoulad mezi
potřebami podniků a kvalifikačními předpoklady volných pracovních sil. Je nutné upozornit na
skutečnost, že tento nesoulad je vnímán bez ohledu na v posledních letech přijímaná opatření na úrovni
podpory studia žáků na středních školách v oborech, které jsou trhem práce vnímány jako nedostatečné
co do počtu nabídky kvalifikované pracovní síly (viz dříve zmiňovaný program „Podpora učňovského
školství v Olomouckém kraji“). Rozdíly jsou přitom výraznější v těch částech kraje, kde došlo k silné
restrukturalizaci průmyslově výrobní základny a v zemědělských částech kraje s tradičně nižním
vzdělanostním potenciálem obyvatel.
Jak vyplývá z výše uvedeného, ekonomika kraje je kromě silného postavení terciéru
charakteristická dominantním postavením technických strojírenských, elektrotechnických a dalších
oborů. Pro tyto obory však v kraji do značné míry chybí kvalifikovaná pracovní síla (od středoškolských
po vysokoškolské profese), ač – jak již bylo uvedeno - podle struktury školské infrastruktury by kraj měl
být schopen kvalifikované pracovníky připravovat.
Kvalifikované pracovní síly dlouhodobě chybí zejména ve strojírenství, textilním průmyslu i v
dalších průmyslových oborech a ve stavebnictví. V důsledku hromadného propouštění pracovníků se
přitom ve strojírenství a textilním průmyslu situace na trhu práce výrazně změnila a zejména v
dělnických profesích v mnoha případech převažuje nabídka nezaměstnaných (avšak nevhodně
kvalifikovaných) nad poptávkou zaměstnavatelů. Právě tuto poptávku zaměstnavatelů by přitom mohli
vhodně uspokojovat příslušně kvalifikovaní čerství absolventi středních škol.
Pracovní síla s praxí v zemědělství se často při přechodu do jiných odvětví jeví jako málo pružná,
podobně tomu bývá u starších osob s dlouholetou praxí u jediného zaměstnavatele.
Ve Zprávě o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji v roce 2010 jsou popsány silné a slabé
stránky regionu, které mapují oblast přírodního a kulturního prostředí, zemědělství a infrastruktury,
ekonomiky, podnikání, cestovního ruchu, lidských zdrojů a zaměstnanosti.
8

„Tento obor je velmi specifický. Nejedná se o jedno relativně ohraničené průmyslové odvětví, tak jako tomu je např. u strojírenství nebo
elektrotechniky. Spíše lze tento obor charakterizovat jako velice heterogenní skupinu dílčích sub-oborů, jejichž společnými znaky jsou: (i)
vznik a rozvoj firem je obvykle motivován praktickou aplikací (komercializací) výsledků VaV aktivit v oblasti věd o živé přírodě, (ii) vysoká
míra invence a inovace (tvorby zcela nových produktů a tím také trhů) založená na úzké provázanosti se základním i aplikovaným
výzkumem v uvedené oblasti, (iii) dané sub-obory jsou poměrně mladé, stejně tak firmy, trhy se nacházejí spíše v prvních fázích životního
cyklu produktu (PLC).“ (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 - http://www.risjmk.cz/cz).
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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3.1 Silné stránky regionu
• Území disponuje zdroji surovin, které jsou využitelné zejména ve stavebnictví.
• Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy a příhodné klimatické podmínky pro zemědělskou
výrobu v hanáckých okresech (spojené se stabilitou venkovského osídlení), vhodné podmínky
pro ekologickou produkci v horských okresech.
• Ekonomika kraje jako celku je proporcionální a diverzifikovaná – rozvíjejí se všechny sektory
ekonomiky a v rámci průmyslu různá odvětví.
• Zájem měst o získání nových investorů (včetně přípravy průmyslových zón), dostavily se i
výraznější úspěchy v této oblasti.
• Potenciál volné a relativně levné pracovní síly, využitelný při vzniku nových ekonomických
aktivit.
• Růst úrovně vzdělání populace (pracovní síla v hanáckých okresech disponuje v průměru vyšší
kvalifikační úrovní než pracovní síla v okresech horských) a tím i její adaptability a
připravenosti pro podnikání nebo pro manažerské činnosti.
• Dobrá institucionální základna pro odborné vzdělávání i pro vzdělávání dospělých (zejména v
hanáckých okresech a v Olomouci – sídle Palackého univerzity s 8 fakultami a nově i Moravské
vysoké školy Olomouc).
• Mladší generace disponuje širším rejstříkem dovedností přenosných mezi povoláními
(schopnost učit se, adaptovat se, získávat informace, komunikovat v cizím jazyce, vyjednávat,
obsluhovat výpočetní techniku, pracovat s internetem aj.).

3.2 Slabé stránky regionu
• Ochrana zemědělského a půdního fondu omezuje nabídku volných ploch pro investory.
• Nevyrovnaná a místy nedostatečně rozvinutá technická infrastruktura, zvláště v menších
obcích.
• Okres Jeseník sice sousedí s Polskem, hranice je však málo propustná a spojení tohoto okresu
s vnitrozemím je omezené.
• V zemědělství pokračuje restrukturalizace, podnikatelé v zemědělství se již několik let
vyrovnávají se změněnými ekonomickými podmínkami, které hodnotí jako velmi náročné.
• V některých částech okresu jsou ekonomické činnosti málo diverzifikované a najdeme zde
oblasti ekonomicky slabé, případně závislé na jednom rozhodujícím zaměstnavateli (např.
severovýchod Jesenicka, Hanušovicko).
• Zaměstnavatelé často do regionu přinášejí málo stabilní výroby, které vyžadují nízkou
kvalifikaci a jsou v podstatě prací ve mzdě, někdy jde o odvětví, která nabízejí nejnižší
průměrné mzdy (zpracování dřeva, textilní výroba aj.), další noví investoři přinesli do regionu
především jednoduché montážní činnosti.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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• Nízká mzdová úroveň zejména v horských okresech, ale i v celém kraji je sice zajímavá pro
zaměstnavatele, ale nejnižší sociální skupiny vhání do tzv. pasti chudoby (jejich příjmy ze
sociálních dávek jsou vyšší než jejich příjmy ze zaměstnání).
• Je zde silná sezónnost zaměstnanosti (zejména v horských okresech, ale i v některých částech
hanáckých okresů) a také časté opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s
ohledem na aktuální zakázkovou náplň.
• Poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle je nevyrovnaná (zejména lokality na hranicích
okresů a okrajové oblasti nabízejí jen minimum pracovních příležitostí, většinou málo
atraktivních), tvorba nových pracovních míst nebyla dosud natolik rozsáhlá, aby nahradila
místa, která v ekonomice zanikají (ukončení činnosti, restrukturalizace, výrazná sezónnost
pracovních příležitostí), což vede k tomu, že míra nezaměstnanosti dlouhodobě přesahuje
průměr za ČR.
• Nezaměstnanost je z části strukturální (v populaci jsou určité typy kvalifikace málo
zastoupeny, jiné jsou naopak zastoupeny silně, ale zaměstnavatelé o ně nemají zájem), volba
povolání dosud často probíhá bez ohledu na situaci na místním trhu práce.
• Mobilita obyvatelstva je omezená jak geografickými podmínkami (hlavně horské okresy), tak
dopravní obslužností (z odlehlejších lokalit obvykle není zajištěno dojíždění do vícesměnných a
nepřetržitých provozů).
Významné průmyslové podniky v kraji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moravské železárny Olomouc
Hanácké železárny
Sigma Group Lutín
Siemens Mohelnice
Mora Moravia Olomouc
Cement Hranice
Tondach Hranice
Precheza Přerov
Solné Mlýny Olomouc
Nestlé Česko (závod ZORA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OLMA a.s.
Adriana Litovel
PANAV, a.s., Senice na Hané
GEMO Olomouc
Timken v Olomouci
Hella Mohelnice
RESTA s. r. o.
SULKO s. r. o. Zábřeh
Honeywell Aerospace Olomouc
(výroba leteckých motorových dílců)

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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3.3 Zastoupení profesních tříd v Olomouckém kraji
Jak plyne z níže uvedeného grafu, je v kraji významně zastoupena profesní třída technických,
zdravotnických a pedagogických pracovníků, dále jsou pak hojně zastoupené profese řemeslných a
kvalifikovaných výrobců, zpracovatelů, opravářů a také obsluha strojů a zařízení. Porovnáme-li
zastoupení profesních tříd v Olomouckém kraji se stavem v celé ČR, je možné konstatovat, že
v Olomouckém kraji mají vyšší zastoupení profese vyžadující právě střední vzdělání s maturitou, střední
odborní vzdělání s výučním listem a také profese, kde nacházejí zaměstnání pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci.
Graf 4 - Zastoupení profesních tříd v Olomouckém kraji

Zdroj: UNIV

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

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví
(včetně příbuzných oborů)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
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3.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Prvenství v zaměstnanosti podle odvětví drží v Olomouckém kraji Zpracovatelský průmysl. V
podnicích zpracovatelského průmyslu je zaměstnáno 29,3 % z celkového počtu zaměstnaných osob
v kraji (republikový průměr činí 25,3%). Vysoké podíly zaměstnaných osob vykazují též obory
Velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel (11,4%) a Stavebnictví (10,3%). Naopak nízká
zaměstnanost je v oborech Těžby a dobývání (0,3%), činnosti v oblasti nemovitostí (0,5%)
Graf 5 - Zaměstnanost ve vybraných odvětvích v Olomouckém kraji (v %)

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

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

3.5 Nezaměstnanost v kraji
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR klesla k 30. 9. 2011 krajská míra registrované
nezaměstnanosti na hodnotu 10,2 % (nejnižší nezaměstnanost od června 2009). Zatímco v porovnání se
srpnem 2011 se snížila pouze nepatrně, oproti září 2010 došlo k viditelnějšímu poklesu o 0,4
procentního bodu.
Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla 8,02 %, Olomoucký
kraj tak zůstává regionem s třetí nejvyšší nezaměstnaností v zemi, a to za krajem Ústeckým a
Moravskoslezským.
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Graf 6 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní
místo

Zdroj: ČSÚ

Z pohledu nižších územních jednotek došlo v září 2011 k oživení ve všech pěti okresech kraje,
výrazněji však pouze na Prostějovsku a Přerovsku. Zbylá trojice okresů zaznamenala v meziměsíčním
srovnání stagnaci. Při hodnocení podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České
republiky byly okresy Olomouckého kraje seřazeny následovně: okres Prostějov (48. místo, 8,9 %), okres
Olomouc (52. místo, 9,3 %), okres Přerov (63. místo, 10,9 %), okres Šumperk (67. místo, 11,4 %) a okres
Jeseník (73. místo, 12,9 %). Nejvyšší nezaměstnanost v celé zemi příslušela okresům Most a Bruntál,
nejnižší nezaměstnanost náležela okresům Praha – východ a Praha – západ.
Trend měsíců srpna i září 2011 navázal na trend klesající nezaměstnanosti, který byl typický pro
celé první pololetí roku 2011. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru, tempo klesající
nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst. Otázkou pro příští měsíce
zůstává potenciál vlivu „druhé vlny“ hospodářské krize, která by mohla nepříznivě ovlivnit situaci
v zaměstnanosti napříč celou Českou republikou.
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Tabulka 6 Nabídka pracovní síly (uchazeči o zaměstnání) k 30. 9. 2011
Profese podle CZ-ISCO 9
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

Nabídka pracovní síly
(uchazeči o zaměstnání
2010

2011

rozdíl

24
336
1 466
3 104
3 351
5 589

27
234
1 239
2 581
3 318
6 599

3
-102
-227
-523
-33
1 010

453
4 944

395
4 052

-58
-892

2 466

2 206

-260

8 441
5 930
36 104

7 400
5 895
33 946

-1 041
-35
-2 158

Zdroj: Úřad práce ČR

3.6 Volná pracovní místa
Nabídka volných pracovních příležitostí, vedená úřady práce v Olomouckém kraji, obsahovala k
30. 9. 2011 přesně 1 446 míst (meziměsíční pokles o 112 míst, meziroční nárůst o 25 míst). Na jedno
volné pracovní místo tak v Olomouckém kraji připadalo 22,5 uchazečů, to bylo nejvíce od loňského
února. Nejvyšší počet uchazečů na jedno VPM zaznamenal okres Jeseník (30,1), následovaly okresy
Prostějov (23,3), Přerov (23,1), Olomouc (21,5) a Šumperk (21,3). Celorepublikový průměr činil 11,5
dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo.

9

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
Profese podle CZ-ISCO
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

Poptávka po pracovní síle (volná pracovní místa)
Normální
APZ
Celkem
2010
2011
2010
2011
2010
2011
0
0
0
0
0
0
43
56
6
5
49
61
114
148
15
9
129
157
264
282
20
18
284
300
81
43
39
21
120
64
159
151
32
28
191
179
12
437
191

4
467
202

0
43
24

1
29
21

12
480
215

5
496
223

120
0
1 421

93
0
1 446

259
23
461

246
0
378

379
23
1 882

339
0
1 824

Zdroj: Úřad práce ČR

Mezi nejčastěji poptávané profese v jednotlivých okresech Olomouckého kraje patří:
Okres Jeseník:
• Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
• Číšníci a servírky
• Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
• Kuchaři, pomocní kuchaři
• Mechanici a opraváři motorových vozidel
• Truhláři
• Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení
• Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
• Lékaři
• Stavební technici
• Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
• Všeobecné sestry
Okres Olomouc:
• Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci
• Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
• Slévači, svářeči
• Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
• Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
• Uklízeči a pomocníci v kancelářích
• Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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•
•
•

Specialisté ve výrobě, stavebnictví
Specialisti v oblasti financí
Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

Okres Prostějov:
• Zámečníci strojů
• Svářeči
• Obchodní zástupci
• Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
• Šičky
• Finanční a pojišťovací poradci
Okres Přerov
• Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací
• Montážní dělníci výrobků a zařízení
• Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
• Seřizovači a obsluha obráběcích strojů
• Nástrojaři
• Kuchaři a pomocní kuchaři
• Číšníci a servírky
• Strojírenští technici
• Obchodní zástupci
• Svářeči, řezači plamenem a páječi
• Lékaři
• Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
• Specialisté na peněžnictví
Okres Šumperk
• Lékaři
• Strojírenští technici
• Programátoři počítačových aplikací
• Kuchaři
• Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
• Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
• Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři
• Svářeči, řezači plamenem a páječi

3.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu současné nezaměstnanosti v Olomouckém kraji nejsou absolventi škol řazeni mezi
nejohroženější skupinu na trhu práce. K největšímu nárůstu počtu absolventů a mladistvých dochází
logicky pravidelně v měsíci září, kdy se po absolvování škol a využití posledních prázdnin tradičně
registruje na úřadech práce nejvíce absolventů.
Nejvíce nezaměstnaných absolventů disponovalo středoškolským odborným vzděláním s
výučním listem (38,9 %), příp. vzděláním základním (26,0 %).
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Z celkového počtu volných pracovních míst 1 446 bylo 329 určeno pro absolventy a mladistvé.
Postoj zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů se různí, v některých případech
zaměstnavatelé preferují absolventy z důvodu možnosti vytvořit si zaměstnance tzv. na míru. Bohužel ve
většině případů preferují zaměstnavatelé v řadě oborů praxi, a to i přes možnost podpory umístění
absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s možností čerpat na toto místo finanční
příspěvek.
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, nízké či až přílišné sebevědomí,
nejasná představa o pracovním zařazení (pracovním místě),
mnohdy absence pocitu zodpovědnosti a samostatného aktivního přístupu.

V následujícím přehledu Tabulka 8 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v
krajském pohledu (k 30. 4. 2011) jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů škol, počty absolventů
z předchozích školních roků a z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů 10 v Olomouckém 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.
Tabulka 8 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k 30. 4. 2011)
Gymnaziální vzdělání
-K

Abs

NZ

Kraj

Abs

2006

2 816

428

15,2% 15,7% 1 601 73 4,6% 4,4%

2007

2 621

253

9,9% 10,5% 1 641 53 3,2% 3,2% 1 073 105

9,8% 11,1% 2 703 207

7,7%

7,8% 8 038

618

2008

2 525

183

7,2%

8,1%

7,8% 2 756 165

6,0%

5,7% 8 040

480

2009

2 294

337

14,7% 13,4% 1 731 39 2,3% 2,4% 1 007 158 15,7% 11,8% 2 783 238

8,6%

7,8% 7 815

772

2010

2 111

462

21,9% 19,4% 1 705 66 3,9% 3,0% 1 157 270 23,3% 19,3% 2 582 302 11,7% 10,6% 7 555

1 100

rok

ČR

N
Z Kraj

ČR

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

Celkem

Střední vzdělání s výučním
listem - E, H

Abs

NZ

Kraj

ČR

Střední odborné
vzdělání s maturitní
zkouškou - M

Abs

NZ

Kraj

ČR

Abs

995 163 16,4% 14,0% 2 720 360 13,2% 11,0% 8 132

6,9% 1 630 41 2,5% 2,5% 1 129

91

NZ
1 024

2011 1 914
380
19,9% 18,7% 1 447 59 4,1% 3,2% 1 056 221 20,9% 18,2% 2 323 332 14,3% 11,4% 6 740
992
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

10

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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K dubnu 2011 bylo v Olomouckém kraji evidováno 992 nezaměstnaných absolventů, na úrovni
výše uvedenou tabulkou definovaných. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 2,8 %.
Tabulka 9 Podíl nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu nezaměstnaných
období
podíl

4/06

4/07
3,2

4/08
2,5

4/09
2,5

4/10
2,4

4/11
2,9

2,8

Zdroj: NÚOV

Podle informací Národního ústavu pro vzdělávání dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů
středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji v dubnu 2011 celkem 14,6 % (1 014
nezaměstnaných absolventů), což je hodnota vyšší, než celorepublikový průměr (12,2 %). Seřadíme-li
kraje podle velikosti míry nezaměstnanosti absolventů škol sestupně, od nejvyšší po nejnižší hodnotu,
zaujímá Olomoucký kraj 4. nejvyšší místo v České republice. Pro srovnání: nejnižší míra nezaměstnanosti
absolventů středních a vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,3 %) a v Plzeňském kraji (8,4 %),
nejvyšší v Ústeckém (16,2 %) a Karlovarském kraji (15,6 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Olomouckého kraje podle kategorií dosaženého
vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi gymnázií. Tato skutečnost je do značné
míry způsobována všeobecně známou skutečností, že drtivá většina absolventů gymnázií pokračuje
v dalším studiu na vysokých školách a jen mizivé procento absolventů gymnázií vstupuje na trh práce,
resp. případně do statistik nezaměstnanosti. Nižší byla rovněž míra nezaměstnanosti absolventů
středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (kategorie M, bez praktického výcviku). Míra
nezaměstnanosti absolventů středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní
zkouškou (kategorie L) se v posledním roce snížila (a to jak v kraji, tak i celkově v ČR).
Následující Tabulka 10 uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen podle
kategorie vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin oborů vzdělání
chybí hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii vzdělání v kraji buď
nevyučuje, nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.
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Tabulka 10 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělání středních škol v Olomouckém kraji k 30. 4. 2011

61
14
1
22
6
4
33
0
44

191

41 21,5% 18,2%

32

6

94
48
24
162

41
5
7
16

264
276
50
229

30
55
7
34

43

13

15
115
200
6 24,0% 18,2%
41
221 20,9% 18,2% 2323
1447

4
8
10
10
332
59

6

2

33,3%

15
79
26

3
11
8

51
11

3
2

20,0% 29,3%
13,9% 15,8%
30,8% 15,8%
13,1%
5,9% 13,8%
18,2% 22,6%

23,3%

354
154
160

9
1914

104 29,4% 22,3%
28 18,2% 19,2%
22 13,8% 17,5%

0
380

23

0,0% 12,4%
25
20% 18,7% 1056

0
115
9
25
6

0,0%
32,3%
40,9%
21,9%

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

26,1% 22,0%

ČR %

28
38
3
6
8

8,5%
12,0%
9,5%

ČR %

202
392
26
43
46

19
9
2

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

míra nezaměstnanosti v %

míra nezaměstnanosti v %

3

počet nezaměstnaných
absolventů

21
223
75
21

9
356
22
114

střední vzdělání s maturitní
zkouškou - M

počet nezaměstnaných
absolventů

527
131
3
85
26
8
98
4
164

počet absolventů (2010)

11,6%
10,7%
33,3%
25,9%
23,1%
50,0%
33,7%
0,0%
26,8%

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

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

počet absolventů (2010)

16 Ekologie a ochr. ŽP
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.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 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
Gymnaziální vzdělání

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

Skupina oborů

ČR %

střední vzdělání s výučním
listem - E,H

míra nezaměstnanosti v %

Olomoucký kraj

14,3% 16,9%
13,6%
13,9% 10,2%
9,7% 10,5%
11,5% 9,1%
14,0% 15,7%
17,4% 18,2%
27,3%
18,8% 19,4%
18,2%
43,6% 12,7%
10,4% 13,8%
29,2% 8,0%
9,9% 15,6%
10,8%
11,4% 8,2%
19,9% 11,6%
14,0% 12,8%
14,8% 13,4%
10,9%
30,2% 13,7%
8,1%
26,7% 13,1%
7,0% 11,4%
5,0% 7,5%
24,4% 13,4%
14,3% 11,4%
4,1% 3,2%

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

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; NA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů za ČR.
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Největší skupinu neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti tvořili absolventi
oborů s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem (221 osob, míra
nezaměstnanosti absolventů 20,9%), následováni jsou absolventy oborů s výučním listem (380 osob,
míra nezaměstnanosti absolventů 20,0%),
Pokud porovnáme hodnoty míry nezaměstnanosti, tak v případě oborů s výučním listem mají
nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventi skupiny oborů (do výčtu nejsou uváděny statisticky
nevýznamné obory, které absolvují pouze jednotky žáků 11):
•
•
•

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (33,7%)
Gastronomie, hotelnictví a turismus (29,4%)
Stavebnictví, geodézie a kartografie (26,8%)

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

Gastronomie, hotelnictví a turismus (40,9%)
Podnikání v oborech (32,3%)
Stavebnictví, geodézie a kartografie (30,8%)

U oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se jedná o skupinu oborů:
•
•
•

Stavebnictví, geodézie a kartografie (43,6%)
Právní a veřejnosprávní činnosti (30,2%)
Speciální a interdisciplinární obory (29,2%)

Na tomto místě je potřeba zmínit fakt, že vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti vykazovali
k 30. 4. 2011, vedle jiných, i absolventi těch skupin oborů, které byly Olomouckým krajem zahrnuty do
programu „Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji“ – týká se to především skupiny oborů
Stavebnictví, geodézie a kartografie (jež se jako problémový jeví napříč všemi úrovněmi
středoškolského vzdělání) a skupiny oborů Potravinářství a potravinářská chemie (ten sice není
uveden mezi výše zmíněnými „nejproblémovějšími“ skupinami oborů, avšak i na jeho úrovni jsou
hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů významné).

V případě oborů s výučním listem se jedná např. o skupinu oborů Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (8
absolventů celkem, 50,0% nezaměstnanost), v případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia např.
o skupinu oborů Textilní výroba a oděvnictví (6 absolventů, 33,3% nezaměstnanost) a v případě oborů středního vzdělávání
s maturitní zkouškou např. o skupinu oborů Publicistika, knihovnictví a informatika (15 absolventů, 26,7% nezaměstnanost).
11
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V přehledu Tabulky 11 jsou uvedeny totožné údaje o počtu absolventů, nezaměstnaných
absolventů a míry nezaměstnanosti absolventů v roce 2010.
Tabulka 11 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělání středních škol v Olomouckém kraji k 30. 4. 2010
Olomoucký 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

212
23

57
6

232

63

26,9%
26,1%

27,2% 20,2%

28
37
2
3
4

36

8

195
81
27
163

40
17
6
30

294
441
34
202

11
41
4
34

43

2

17
11
246
4 23,5% 21,3%
46
270 23,3% 19,3% 2582
1705

5
10
13
4
302
66

47
30
2

21,5%
19,9%
7,7%

9

0

0,0%

27
44
23

9
7
7

18
16

3
5

5
102
10
27
12

33,3% 23,6%
15,9% 21,3%
30,4% 17,1%
13,0%
16,7% 15,8%
31,3% 18,6%

13,8%

387
215

95
43

24,5% 22,1%
20,0% 20,6%

19
421
28
98

161

32

19,9% 17,5%

41

21
2111

3
462

14,3% 13,5%
17
22% 19,4% 1157

Gymnaziální vzdělání

26,3%
24,2%
35,7%
27,6%

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

29,3% 22,5%

ČR %

207
312
18
34
49

219
151
26

ČR %

3

15,4%
15,1%
16,3%
11,7%
25,0%
28,8%

míra nezaměstnanosti v %

míra nezaměstnanosti v %

26

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR %

míra nezaměstnanosti v %

84 16,6%
20 20,6%
3 100,0%
28 24,1%
7 30,4%
0
0,0%
21 18,6%

počet nezaměstnaných
absolventů

Celkem

505
97
3
116
23
3
113

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

počet absolventů (2010)

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

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

Skupina oborů

11,5% 12,6%
20,8%
13,5% 12,7%
11,9% 10,5%
11,1% 8,5%
8,8% 14,3%
8,2% 15,6%
9,4%
22,2% 17,0%
10,7%
20,5% 10,9%
21,0% 12,0%
22,2% 14,1%
18,4% 16,2%
11,9%
3,7% 5,5%
9,3% 9,6%
11,8% 14,0%
16,8% 12,8%
8,4%
4,7% 12,1%
6,5%
29,4% 11,3%
9,0% 10,1%
5,3% 6,4%
8,7% 11,3%
11,7% 10,6%
3,9% 3,0%
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Jestliže porovnáme údaje Tabulka 10 a Tabulka 11, tedy údaje o nezaměstnanosti absolventů
v letech 2010 a 2011 můžeme konstatovat několik rozdílů:
Obory středního vzdělání s výučním listem:
•
•
•
•
•

došlo ke snížení počtu absolvujících žáků o 197 osob,
míra nezaměstnanosti absolventů klesla o 2 %,
v roce 2011 neukončil studium ve skupině oborů Doprava a spoje žádný student (vzdělávací
program již není v kraji vyučován),
v roce 2011 se snížila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů Technická chemie a chemie
silikátů ze 100 % na 33,3 % (vzdělávací program Keramická výroba je vyučován v rámci
nižšího středního odborného vzdělávání),
naopak oproti roku 2010 se zvýšila nezaměstnanost absolventů mj. těchto skupin oborů:
- Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů z 18,6 na 33,7 %,
- Gastronomie, hotelnictví a turismus z 24,5 na 29,4 %,
- Potravinářství a potravinářská chemie z 24,1 na 25,9 %.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, nástavbové vzdělávání:
•
•
•

došlo ke snížení počtu absolvujících žáků o 101 osob,
míra nezaměstnanosti absolventů klesla o 2,4 %,
v roce 2011 se výrazně snížila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů:
- Strojírenství a strojírenská výroba z 21, 5% na 8,5% (vzdělávací programy Mechanik strojů
a zařízení, Mechanik seřizovač, Optik),
- Speciální a interdisciplinární obory z 16,7 % na 5,9 % (vzdělávací programy Autotronik,
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení),
- Zemědělství a lesnictví (nástavbové studium) z 31,3 % na 18,2 % (vzdělávací program
Mechanik zemědělství a lesního hospodářství).

•

naopak oproti roku 2010 se zvýšila nezaměstnanost absolventů mj. těchto skupin oborů:
- Gastronomie, hotelnictví a turismus z 35,7 na 40,9 % (vyučovaný obor Gastronomie)
- Podnikání v oborech a odvětvích (nástavbové studium) z 24,2 na 32,3 % (tento vzdělávací
program vyučuje v kraji celkem 24 škol),
- Stavebnictví, geodézie a kartografie z 30,4 na 30,8 %.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
•
•
•

došlo ke snížení počtu absolvujících žáků o 259 osob,
míra nezaměstnanosti absolventů stoupla o 2,6 %
v roce 2011 se snížila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů:
- Doprava a spoje z 21 na 10,4 % (vzdělávací programy Provoz a ekonomika dopravy,
Logistické a finanční služby).
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•

naopak oproti roku 2010 se zvýšila nezaměstnanost absolventů mj. těchto skupin oborů:
- Stavebnictví, geodézie a kartografie z 20,5 na 43,6 % (vzdělávací programy Stavebnictví a
Stavební materiály),
- Zdravotnictví z 3,7 na 11,4 % (vzdělávací programy Zdravotnický asistent, Nutriční
asistent, Laboratorní asistent),
- Ekonomika a administrativa z 9,3 na 19,9 % (vzdělávací programy Ekonomika a podnikání
a Obchodní akademie),
- Právní a veřejnosprávní činnosti ze 4,7 na 30,2 % (vzdělávací programy Bezpečnostně
právní činnost, Veřejnosprávní činnost),
- Umění a užitné umění z 8,7 na 24,4 % (vzdělávací programy Užitná malba, Modelářství a
návrhářství oděvů, Scénická a výstavní tvorba, Grafický design, Průmyslový design).

Z informací od zástupců Olomouckého kraje prezentovaných na konzultační akci uskutečněné
dne 24. listopadu 2011 vyplývá, že uplatnitelnost absolventů škol je každoročně sledována a na základě
výsledků jsou každý rok otevírány aktuální počty tříd s konkrétními obory na každé škole v kraji. I přesto,
můžeme sledovat rozdíly, například u učebního oboru Kuchař jsou nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci
úřadu práce a ani úřad práce jim není schopen místo najít. Oproti tomu například obráběč kovů, nebo
klempíř, získává zaměstnání (pracovní místo) v případě zaevidování se na úřadě práce téměř okamžitě.
Jak již bylo nastíněno dříve, z pohledu rozvojové strategie Olomouckého kraje na úrovni oborové
struktury středního školství, resp. jím realizovaného programu „Podpora učňovského školství v
Olomouckém kraji“, se jako problematická jeví skutečnost, že relativně vysoké míry nezaměstnanosti,
která má navíc růstovou tendenci, vykazují i skupiny těch oborů, které jsou zahrnuty do programu
„Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji“. Je zřejmé, že kraj bude muset do budoucna
vyvinout značné úsilí pro každoroční optimalizaci tohoto podpůrného programu tak, aby tento navazoval
na trendy na trhu práce.
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4 IDENTIFIKACE DISPARIT A NÁVRHY JEJICH ELIMINACE
Z informací prezentovaných v předchozích kapitolách, stejně tak jako z řady dalších informačních
zdrojů a v neposlední řadě i ze strany názorů zástupců veřejné i soukromé sféry v Olomouckém kraji,
vyplývá, že stejně jako je tomu na úrovni prakticky celé České republiky, mají i na trhu práce v kraji
Olomouckém obecně lepší uplatnitelnost obory technické (řemeslné) nežli obory službové. Horší
uplatnitelnost na trhu práce mají také absolventi oborů v oblasti veřejné správy, managementu, a také
liceí. Význam technických oborů pro Olomoucký kraj jako takový potvrzuje i struktura jeho hospodářství,
v němž dominuje zpracovatelský průmysl a stavebnictví.
Z informací od zástupců Olomouckého kraje a místních zaměstnavatelů přitom vyplývá, že
v regionu je stále citelný nedostatek absolventů učebních řemeslných oborů. Ten je způsobován ve své
podstatě dvěma základními faktory:
•
•

nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let nedosáhne více
než cca 80% úrovně výchozího stavu roku 2006,
celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium učebních
oborů (jež se logicky projevuje markantně právě na úrovni technických / řemeslných oborů),
obecně nepříznivým image učebních oborů a preferencí oborů maturitních (byť s menší
nadějí na získání uplatnění na trhu práce).

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 12 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 Olomouckém kraji se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•
•
•
•

konstruktér a technik s maturitou
vyučený instalatér
obráběč kovů
svářeč
klempíř
elektrikář
tesař
truhlář

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

12

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

Popis disparity

Význam disparity 13

Doporučení pro její eliminaci

Nezájem absolventů ZŠ o studium
technicky orientovaných oborů na SŠ
(zvláště oborů učňovských) a
současná neschopnost trhu práce
uspokojit poptávku firem po
technicky
kvalifikovaných
pracovnících

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

národní

Je potřeba aby Olomoucký kraj rozvíjel program „Podpora
učňovského školství v Olomouckém kraji“ a parametry
tohoto programu kontinuálně provazoval s potřebami
místních zaměstnavatelů. V současných nestabilních
podmínkách hospodářství je nezbytný průběžný přenos
informací na úrovni kraj (zřizovatel většiny škol) – úřad
práce (informace o trhu práce) – zaměstnavatelé (coby
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 v kraji (např. Krajská
hospodářská komora Olomouckého kraje).

Tento problém má přitom několik rovin – jednou je
nezájem studentů o studium technicky orientovaných
oborů, kterou se snaží Olomoucký kraj již od roku
2009 řešit prostřednictvím programu "Podpora
učňovského školství v Olomouckém kraji“ (spektrum
podporovaných oborů probíhá každoroční revizí /
doplněním), druhou pak faktická neprovázanost
reálných kompetencí uchazečů o zaměstnání (vč.
absolventů technických oborů středních škol)
s požadavky zaměstnavatelů. / třetí rovinou je i přes
proklamaci nedostatku praxe a zkušenosti u
absolventů firmy (vyjma velkých zaměstnavatelů) tuto
praxi aktivně neřeší (pro drobné a malé podnikatele
jsou zde neúměrné vysoké náklady s jejím zajištěním)

Z dlouhodobého hlediska se též jako efektivní jeví
strategie podpory informovanosti dětí (a jejich rodičů) o
charakteru práce v technických oborech od jejich
nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí žáků
středních škol s potřebami zaměstnavatelů je potřeba
nadále rozvíjet systém odborných praxí přímo u
zaměstnavatele v průběhu jejich studia a zároveň vytvářet
pro zaměstnavatele takové informační a celkově
podpůrné zázemí tak, aby byli ochotni do systému
odborných praxí žáků středních škol aktivně vstupovat a
tyto zároveň nepředstavovaly omezení pro jejich primární
činnost.

13

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

Přes přijímaná opatření Olomouckého kraje (viz
zmiňovaný program „Podpora učňovského školství
v Olomouckém kraji“) na podporu studia ve
vybraných technických / řemeslných oborech,
vstupuje v kraji stále velmi významné procento
absolventů ZŠ na střední školy do studia oborů
„službového“ charakteru, na jejichž úrovni zároveň
statistiky nezaměstnanosti ukazují, že absolventi
těchto oborů získávají uplatnění jen s obtížemi. Tento
nepříznivý stav lze vhodně ilustrovat např. na skupině
oborů Gastronomie, hotelnictví a turismus – tyto
patří v Olomouckém kraji na špici co do počtu nově
přijímaných žáků ke studiu, tak co do počtu ze škol
vycházejících absolventů => přitom k 30.4.2011 bylo
v průměru za všechny typy a stupně středoškolského
studia nezaměstnaných téměř 30 % všech absolventů.

národní / regionální

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.

Stoupající míra nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických oborech, jejichž studium
je
zároveň
podporováno
Olomouckým
krajem
v rámci
programu „Podpora učňovského
školství v Olomouckém kraji“

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

regionální

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

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

str. 38 / 82

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

4.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních
míst na trhu práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci v Olomouckém 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 14 (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 15.
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.

14

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.
15
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
a státního rozpočtu České republiky.
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Graf 7 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Olomouckém 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 8 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Olomouckém kraji dle
předdefinovaných skupin učebních 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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ZLÍNSKÝ KRAJ
5 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
5.1

Základní popis středního školství

Střední školství Zlínského kraje (ZK) procházelo ve školním roce 2009/2010 tzv.
kutikulární reformou 16. Vzhledem k velkému počtu vzdělávacích oborů byla kurikulární
reforma rozvržena do 4 etap s tím, že v roce 2010 došlo k úpravě posledních 51 rámcových
vzdělávacích programů (RVP). Po této úpravě poklesl počet vzdělávacích oborů z původních
800 na cca 280. Po vydání RVP mají školy nejdéle 2 roky na zpracování navazujících vlastních
školních vzdělávacích programů (ŠVP). Školy jsou tedy povinny podle těchto programů začít
učit (počínaje prvním ročníkem) vždy nejpozději do dvou let od jejich vydání, tzn. od 1. září
2009, 2010, 2011 a 2012. Celkový počet oborů díky kurikulární reformě poklesl z původních
cca 800 na cca 280.
Na základě doposud získaných zkušeností s ověřováním RVP a ŠVP na pilotních
školách dochází k postupnému plošnému zavádění ŠVP na jednotlivých středních školách a v
následujícím období v rámci jednotlivých etap kurikulární reformy (do roku 2012) budou
implementovány všechny RVP a podle nich vytvořeny a zavedeny všechny ŠVP do středních
škol. Při řešení problémů při tvorbě ŠVP je školám nabízena pomoc formou konzultací,
seminářů a workshopů v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků. Pomoc nabízí NUOV a
VÚP, a také regionální konzultační centra, která postupně v jednotlivých krajích vznikají.
Konzultační centra zajišťují školám na jejich objednávku odbornou pomoc při tvorbě ŠVP a
následně při jejich realizaci a inovacích.
Ve středním školství Zlínského kraje z hlediska dlouhodobého vývoje i nadále
přetrvává trend většího zájmu o studium oborů s maturitní zkouškou oproti oborům s
výučním listem. Přitom se zvyšuje podíl oborů obecné a zejména obecně odborné přípravy
vhodných pro pokračování v terciárním vzdělávání z důvodu úbytku celkového počtu
studujících.
Krajský úřad v rámci regulace této situace přijal několik opatření s cílem zmírnit
následky tohoto trendu. Těmito opatřeními reaguje na situaci na trhu práce, kde jsou
postrádáni kvalitní absolventi převážně technických, strojírenských a stavebních oborů.
Prvním opatřením je zavedení dotačního systému Podpora řemesel v odborném
školství. Druhým opatřením je zpřísnění přijímacího řízení, jehož součástí se staly jednotné
přijímací zkoušky do všech maturitních oborů formou SCIO testů (zkoušky z matematiky,
českého jazyka a obecných studijních předpokladů). Jejich účelem je omezit tendenci
snižujících se nároků na přijímané žáky a tím i následný pokles úrovně kvality absolventů.

16

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení
a zlepšení kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání
směrem k utváření a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život.
Změnou procházejí i procesy řízení vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných
výsledků.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Třetím opatřením jsou přípravné procesy směřující k regulaci počtu víceletých
gymnázií ve Zlínském kraji, které započaly během školního roku 2009– 2010.
Zároveň jsou krajem zpracovávány strategické dokumenty pod názvem Dlouhodobý
záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji, v současné době
je zpracováván dokument na nové období.
V důsledku nepříznivého demografického vývoje je až do roku 2016 reálný
předpoklad dalšího snižování počtu žáků středních škol. V souvislosti s tím jsou připravována
Zlínským krajem další racionalizační opatření. Jedním z nich je vytvoření systému Páteřních
škol, který Rada ZK dne 10. 1. 2011 vzala na vědomí. Základní struktura sítě Páteřních škol
bude i nadále budována v tradičních sídlech, kde bude zachován větší počet a širší škála škol
v návaznosti na požadavky trhu práce (zejména zaměstnavatelských svazů). Určujícím
parametrem bude vývoj počtu žáků. Preferovány budou školy polyfunkční s úplnou
vzdělávací nabídkou druhů a forem studia. Zajistí se tím prostupnost vzdělávací nabídkou jak
horizontálně, pro žáky, kteří správně volili typ vzdělávacího oboru, tak vertikálně v obou
směrech. Zároveň tedy budou vytvořeny podmínky zabraňující předčasnému odchodu žáků z
procesu přípravy na profesi.
Na podporu středního školství vznikla v regionu za podpory kraje odborná vzdělávací
centra. Centrum v Uherském Brodě, které je zaměřeno na strojírenství a vybaveno
nejmodernějšími technologiemi, je uváděno jako vzorové v rámci celé ČR. Na strojírenství je
rovněž zaměřeno centrum v Kroměříži. Centrum ve Vsetíně je zaměřeno na automobilový
průmysl.
5.1.1 Základní přehled o síti středních škol
Ve Zlínském kraji bylo ve školním roce 2009/2010 celkem 77 škol poskytujících
středoškolské vzdělání. Zřizovatelem téměř¾ st
ředních škol je Zlínský kraj. Zřizovateli
zbylých středních škol v kraji jsou soukromé subjekty a církev. Dvě střední školy jsou zřízeny
přímo státem resp. MŠMT.
Tabulka 12 Střední školy ve Zlínském kraji
zřizovatel
kraj
obec
církev
soukromý zřizovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
celkem

počet zařízení
56
0
3
16
2
77

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2009/2010
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Síť středních odborných škol a středních odborných učilišť tvořily:
Okres Zlín
• 4 gymnázia
• obchodní akademie
• střední zdravotnická škola
• 3 střední průmyslové školy
• 5 středních odborných škol
• 2 střední odborná učiliště
• 5 soukromých středních škol
Okres Vsetín
• 3 gymnázia
• obchodní akademie
• střední zdravotnická škola
• 3 střední průmyslové školy
• střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
• střední škola zemědělská a přírodovědná
• integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
• 2 střední odborné škol
• střední odborná učiliště
• 2 soukromé střední školy
Okres Uherské Hradiště
• 3 gymnázia
• obchodní akademie
• střední zdravotnická škola
• 2 střední průmyslové školy
• střední uměleckoprůmyslová škola
• 3 střední odborné školy
• střední odborné učiliště
• 5 soukromých středních škol
• 2 církevní střední školy
Okres Kroměříž
• 2 gymnázia
• konzervatoř
• průmyslová škola
• střední pedagogická škola
• obchodní akademie
• střední zdravotnická škola
• 6 středních odborných škol
• odborné učiliště
• 4 soukromé střední školy
• 1 církevní gymnázium 17
17

Zdroj: www.zkola.cz
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5.1.2 Počty žáků ve středních školách
K 30. 09. 2010 bylo na středních školách všech typů vzděláváno celkem 30 998 žáků tj.
oproti předchozímu školnímu roku o 588 žáků méně (pokles o 1,9%). 18
Tabulka 13 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého
vzdělání

kategorie vzdělání

počty žáků

meziroční
rozdíl

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

střední vzdělání s
výučním listem
střední vzdělání
celkem

8 188

8 103

-85

M+L
z toho nástavbové
studium

17 143

16 842

-301

1 381

1 347

-34

celkem

25 331

24 945

-386

H+E

6 209

6 012

-197

celkem

6 209

6 012

-197

praktické školy

46

41

-5

celkem

46

41

-5

31 586

30 998

-588

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

Porovnáme-li celkové počty žáků vzdělávaných na středních školách v kraji ve školním
roce 2008/2009 a ve školním roce 2009/2010 lze konstatovat, že u všech typů středního
vzdělávání došlo k poklesu počtu vzdělávaných žáků. Celkově došlo k poklesu o 588 žáků.
K tomuto poklesu došlo téměř ve všech případech v souvislosti demografickým vývojem
v kraji. Pouze v případě oborů středního vzdělání s výučním listem klesají počty žáků
výrazněji, než by odpovídalo demografické křivce.
Zatímco největší propad v počtu vzdělávaných žáků byl ve školním roce 2008/2009
zaznamenán u oborů vzdělání zakončených výučním listem, ve školním roce 2009/2010 lze
konstatovat, že k největšímu úbytku došlo u oborů zakončených maturitní zkouškou (-386
žáků).

Zdroj: Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní ro 2009/2010 (dále jen
„výroční zpráva“)
18
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5.2 Demografický vývoj
Jedním z faktorů, který bude v následujících letech do značné míry determinovat
možnosti rozvoje středního vzdělávání a střední školy ve Zlínském kraji, bude demografický
vývoj
Pro provádění úvah týkajících se směrů rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji
je důležité se zabývat trendy v počtu narozených dětí, které jsou určující pro optimální
nastavení kapacit o zefektivnění chodu institucí poskytujících vzdělávání.
V prvních letech nového tisíciletí došlo k nárůstu počtu narozených dětí, který
nastoupil po prudkém poklesu v devadesátých letech minulého století. Tento krátký růst
kulminuje v roce 2009. Počet narozených dětí je východiskem pro následující přehled Graf 9,
který zachycuje vývoj počtu 15letých od roku 2006 až do roku 2025
Nyní se zlínské školy nachází v období postupného poklesu počtu žáků na středních
školách, který v minulých letech ovlivnil vývoj základního školství. Ze středních škol odcházejí
silnější ročníky a nastupují populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve školním roce
2010/2011 nastoupili patnáctiletí, kteří jsou v Grafu 9 uvedeni v roce 2010 (tj. 5642 žáků),
v předchozím školním roce 2009/2010 opouštěli střední školy žáci uvedeni ve sloupci roku
2006 a 2007.
Graf 9 - Vývoj počtu 15-letých v Zlínském kraji v letech 2006 – 2025
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Zdroj: ČSÚ

Graf 9 zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025,
kdy se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne patnácti let
78,5 % z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující vývoj, který se
odvíjí od poklesu počtu narozených v letech 1995 až 2006 (tyto ročníky budou do středních
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 46 / 82

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

škol vstupovat v letech 2011 až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení hodnot počtu
žáků na středních školách z prvních let 21. století. V roce 2011 tvoří tato věková kohorta
pouhých 67,4 % stavu roku 2006.
Počty dětí vpravo od bodu označeného rokem 2010 se budou v jednotlivých letech
ucházet o studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od bodu roku 2010
budou střední vzdělávání opouštět jako absolventi. V počtu žáků na středních školách
očekáváme do roku 2020 klesající vývoj.
Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu
není nahodilým, ale trvalým jevem.
Pro úplnost je nutné dodat, že počty nových studentů v každém roce jsou pouze
orientační. Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je
nastíněn ve výroční zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje.
Do 1. ročníků středních škol je nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů
středního vzdělání s výučním listem je tento poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je
odložený nástup na základní školu. Dále je tento poměr způsoben skupinou žáků, kteří se
hlásí do 1. ročníku střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru vzdělání) nebo se hlásí
do 1. ročníku z různých důvodů později.
Podle výše uvedených zjištění lze předpokládat, že pokles žáků ve středním školství
bude trvat přibližně 6 let. Proto je nutné sáhnout k opatřením, která povedou ke změnám
v síti středních škol. Tyto změny budou směrovány k optimalizaci škol, ale důležité je nutné
zachovat žádoucí spektrum oborů vzdělávání v návaznosti na potřeby a požadavky trhu
práce.

5.3 Nově přijatí žáci
Dle údajů uvedených k 30. 4. 2011 na webových stránkách Národního ústavu
odborného vzdělávání nastoupilo ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech
středních škol v ZK celkem 7 225, což bylo o 1 153 studentů méně než v předchozím školním
roce. Ke studiu v oborech středního vzdělávání s výučním listem bylo přijato 1 927 žáků
(pokles o 170 žáků), do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným
výcvikem nastoupilo 600 žáků (pokles o 268 osob), obory středního odborného vzdělávání
s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 2586 žáků (pokles o 525 osob), u středního
vzdělávání bez maturity je to 23 žáků (pokles 4 osob) a na gymnázia nastoupilo 1436 žáků,
což je o 99 osob méně než v předchozím školním roce. Názorně je vývoj počtu přijatých žáků
zobrazen v následující tabulce.
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Tabulka 14 Podíly nově přijatých žáků ve Zlínském kraji (denní studium)
ZK

střední
vzdělání s
výučním
listem (E,
H)

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

střední
gymnaziální nástavbové celkem
vzdělání s vzdělání (K) studium
maturitní
(L5)
zkouškou
(M)

2006/2007

2 544

958

30

3 298

1 676

750

9 256

2007/2008

2 284

990

24

3 286

1 577

777

8 938

2008/2009

2 090

940

20

3 214

1 582

767

8 613

2009/2010

2 097

868

19

3 111

1 535

748

8 378

2010/2011

1 927

600

23

2 586

1 436

653

7 225

meziroční
pokles v
počtu
žáků (v
%)

3,43%
3,64%
2,73%
13,76%

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Níže uvedená Tabulka 15 poskytuje informace o počtu nově přijímaných žáků do
středního vzdělávání v kraji pro školní rok 2010/2011 a jejich oborovém složení.
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Tabulka 15 Počty a podíly nově přijatých žáků ve Zlínském kraji ve školním roce 2010/11 (stav k 30. 4. 2011)
Zlínský kraj
Skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Pránví a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění
Celkem

SVsVL
počet podíl
ČR

383
155

19,9%
8,0%

123

6,4%

135
16
336

7,0%
0,8%
17,4%

34
106

1,8%
5,5%

počet

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

127
103
5

SVsMZaOV
podíl
ČR

21,2%
17,2%
0,8%

SV
počet podíl

0,6%
14,9%
18,9%
0,7%
0,3%

9
52

1,5%
8,7%

1,2%
6,1%

5

8,5%

17,1%
0,4%

0,5%

395
86

20,5%
4,5%

23,1%
6,0%

95
53

15,8%
8,8%

11,5%
10,3%

126

6,5%

9,1%

55

9,2%

14,8%

20

1,0%

0,4%

12
1927

0,6%
100%

0,7%
100%

50
600

8,3%
100%

3,3%
100%

23

100,0%

23

100%

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
počet podíl
ČR
počet podíl
ČR
počet podíl
ČR
31
1,2%
1,2%
31
0,6%
0,6%
188
7,3%
8,2%
188
3,7%
4,2%
0,1%
0,1%
155
6,0%
5,1%
665
12,9%
11,0%
79 12,1%
8,5%
94
3,6%
5,7%
352
6,9%
7,1%
51
7,8%
6,3%
19
0,7%
0,9%
24
0,5%
0,6%
0,1%
30
1,2%
0,5%
153
3,0%
2,7%
0,3%
0,4%
0,4%
18
0,7%
0,0%
18
0,4%
0,0%
25
1,0%
0,5%
169
3,3%
2,7%
43
6,6%
2,8%
0,5%
68
1,3%
0,9%
0,2%
188
7,3%
6,3%
524
10,2%
8,0%
2,5%
2,4%
1,3%
2,1%
0,3%
85
1,7%
1,8%
34
1,3%
4,3%
140
2,7%
5,6%
1,5%
86
3,3%
0,9%
86
1,7%
0,5%
1,3%
207
8,0%
7,8%
207
4,0%
4,2%
3,0%
558 21,6% 19,4%
558
10,9%
9,9%
0,4%
426 65,2% 64,1%
166
6,4%
8,2%
656
12,8%
14,2%
54
8,3%
7,9%
0,1%
139
2,7%
3,3%
1,3%
133
5,1%
5,7%
133
2,6%
2,9%
1,2%
181
3,5%
4,9%
1,3%
17
0,7%
0,4%
17
0,3%
0,2%
1,7%
146
5,6%
5,7%
166
3,2%
3,1%
92,6%
384 14,8% 11,1%
407
7,9%
6,7%
0,3%
107
4,1%
4,6%
169
3,3%
2,9%
0,6%
100% 2586 100% 100% 5136
100%
100%
653 100% 100%

ČR

(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 ve
Zlínském kraji stojí v čele skupiny oborů
• Strojírenství a strojírenská výroba s 665 přijatými žáky
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – 656 přijatých žáků,
• Ekonomika a administrativa s 558 žáky
Do oborů Obecně odborné přípravy, které v sobě zahrnují lycea technická, přírodovědná,
nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 407 žáků.
Na základě výsledků uvedených ve výše uvedené tabulce 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
• Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie – obor Tiskař na polygrafických strojích,
Knihař celkem přijato 16 studentů
• Speciální a interdisciplinární obory – obor Malíř a lakýrník, ke studiu bylo přijato 34 studentů
• Pedagogika, učitelství a sociální péče – obor Pečovatelské služby, ke studiu bylo přijato 20
studentů
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
• Umění a užité umění – obory Uměleckořemeslné zpracování kovů, Uměleckořemeslné
zpracování dřeva, Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, Uměleckořemeslné
zpracování hudebních nástrojů celkem přijato 50 studentů
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
• Potravinářství a potravinářská chemie – obor Technologie potravin, Analýza potravin celkem
přijato 30 studentů
• Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů - obor Zpracování usní platů a pryže celkem
přijato 18 studentů
• Zpracování dřeva a hudebních nástrojů - obor Nábytkářská a dřevařská výroba celkem přijato
25 studentů
• Veterinářství a veterinární prevence - obor Veterinářství celkem přijato 86 studentů
Naopak jsou ve Zlínském kraji vyučovány obory, do kterých nastoupil ke studiu ve školním roce
2010/2011 nižší počet žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
• Zemědělství a lesnictví – obor Agropodnikání, ke studiu bylo přijato 34 studentů
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5.4 Absolventi v kraji
Následující Tabulka 16 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 16 Počty a podíly absolventů ve Zlínském kraji v roce 2010
Zlínský 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

SVsVL

počet podíl

SVsMZaOV

pod-NP počet podíl

327 22,3%
117 8,0%
7 0,5%
102 7,0%
13 0,9%

19,9%
8,0%

72
31
110

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

7,0%
0,8%
17,4%

28
28

3,9%
3,9%

1,5%
8,7%

129

8,8%

1,8%
5,5%

24

3,3%

8,5%

10

1,4%

6,4%

213 29,5%
133 18,4%
16
2,2%

SV

pod-NP

21,2%
17,2%
0,8%

počet podíl

SOVsMZ

Celkem - po ZŠ

NV

pod-NP počet podíl pod-NP
počet podíl pod-NP počet podíl
47 1,9%
1,2%
47 1,0%
0,6%
7,3%
3,7%
160
245
22
24
30
44
16

6,4%
9,8%
0,9%
1,0%
1,2%
1,8%
0,6%

6,0%
3,6%
0,7%
1,2%

80

3,2%

7,3%

700 14,9%
495 10,5%
45 1,0%
126 2,7%
43 0,9%
44 0,9%
116 2,5%
59 1,3%
190 4,0%

37
84
134

1,5%
3,4%
5,4%

1,3%
3,3%
8,0%

24
166
84
134

587 23,5%
149 6,0%
173 6,9%

21,6%

0,7%
1,0%

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

12,9%
6,9%
0,5%
3,0%
0,4%
3,3%
1,3%
10,2%

46 10,2%
45 10,0%

15

3,3%
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12,1%
7,8%

6,6%

1,7%
2,7%
1,7%
4,0%

597 12,7%
10,9%
12 2,7%
149 3,2%
302 67,1%
355 24,2%
20,5%
75 10,4%
15,8%
6,4%
603 12,8%
12,8%
30 6,7%
61 4,2%
4,5%
85 11,8%
8,8%
146 3,1%
2,7%
106 4,2%
5,1%
106 2,3%
2,6%
127 8,7%
6,5%
29 4,0%
9,2%
156 3,3%
3,5%
30 1,2%
0,7%
30 0,6%
0,3%
1,0%
143 5,7%
5,6%
143 3,0%
3,2%
17 100,0% 100,0%
306 12,3%
14,8%
323 6,9%
7,9%
13 0,9%
0,6%
82 11,3%
8,3%
78 3,1%
4,1%
173 3,7%
3,3%
1464 100%
100% 723 100%
100%
17
100%
100% 2495 100%
100% 4699 100%
100% 653 450%
Celkem
(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

pod-NP

65,2%
8,3%

100%
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak v roce 2010 absolvovalo nejvíce žáků v následujících
skupinách oborů:
• Strojírenství a strojírenská výroba s700 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 665
žáků),
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 603 žáky (ke studiu přijato 656 žáků),
• Ekonomika a administrativa s 597žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 558 žáků),
V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 306 studentů (střední vzdělávání s maturitní
zkouškou) a 17 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 407
žáků.
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 355 žáky (přijato 395 žáků)
• Strojírenství a strojírenská výroba s 327 žáky (přijato ke studiu ve školním roce 2010/2011
celkem 383 žáků)
• Zemědělství a lesnictví se 129 žáky (přijato 106 žáků)
U středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to následující
skupiny oborů:
• Strojírenství a strojírenská výroba - se 213 žáky (přijato ke studiu 127žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika se133 absolventy (přijato 103 žáků)
• Obchod s 85 absolventy (přijato ke studiu 53 žáků)
V případě středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů
• Ekonomika a administrativa s 587 žáky (ke studiu přijato 558 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 245 absolventy (přijato 94 žáků 19)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus se 173 žáky (přijato 166 žáků)

19

Ze skupiny oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika došlo od školního roku 2010/2011 k vyčlenění
skupiny výpočetní technika a vznikla samostatná skupina oborů Informatické obory, proto došlo k výraznému snížení počtu
přijímaných žáků do oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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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 8 krajů, nejvyšší byla v krajích Ústecký
(12,38 %), Moravskoslezský (10,66 %) a Olomoucký (10,16 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla
zaznamenána v krajích Hlavní město Praha (4,01 %), Jihočeský (6,44 %), Plzeňský (6,46 %),
Královehradecký (6,65 %) a Středočeský (6,76 %).
K 30. 9. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních
pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 25 366 uchazečů.
V průběhu září 2011 bylo nově zaevidováno 70 457 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 18 614 osob méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4 621 osob méně.
Z evidence v září 2011 odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob méně než v září 2010. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více než v předchozím měsíci a o 2 375
méně než v září minulého roku.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského, kde zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni jako v srpnu 2011 – největší pokles byl
zaznamenán v kraji Vysočina (o 0,32 %), Jihočeském a Pardubickém (o 0,21 %).
K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých všech
stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob a ve srovnání
se zářím 2010 byl nižší o 3 990 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %,
říjen 2010 – 7,9 %).
ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl o 963 nižší
než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově nahlášeno nebo
uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech
Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1).
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Graf 10 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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Zdroj: Úřad práce ČR
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7 TRH PRÁCE V KRAJI
Zlínsko bývalo v minulosti plným právem považováno za ekonomicky silnou oblast s výraznou
koncentrací velkých průmyslových podniků. Obuv, pneumatiky, stroje a letadla, to byly produkty
tradičně spojované s centrem regionu. Přibližně od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice Zlína a
celé východní Moravy začala otřásat v důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu. Negativní roli
sehrála také špatná dopravní obslužnost území, odtržení od Slovenska, s nímž do té doby fungovaly
významné obchodní vztahy, a rovněž rozpad většiny zavedených vědecko-výzkumných pracovišť.
Důsledkem je současná podprůměrná tvorba hrubého domácího produktu, třebaže je region nadále
vnímán jako bohatá a dynamická oblast v rámci České republiky.

7.1 Silné stránky regionu
•
•
•
•

podnikatelská tradice
potenciál cestovního ruchu (např. Beskydy, Luhačovice)
dostatek rozvojových ploch (nové zóny, brownfields)
zvyšující se význam Univerzity Tomáše Bati

7.2 Slabé stránky regionu
• vysoký podíl sekundárního ekonomického sektoru na tvorbě HDP - nosná odvětví: gumárenský
a plastikářský průmysl
• zhoršující se situace na trhu práce
• nízký přiliv přímých zahraničních investic
• nedostatečné dopravní napojení na dálniční síť, špatné dopravní napojení východní části
regionu
• kraj ztratil svoji tradiční pozici v oblasti leteckého průmyslu, obuvnického a textilního
průmyslu
• schází zde velký podnik a zaměstnavatel s více než 5 000 pracovníky.
• nenaplněný potenciál cestovního ruchu: slabý marketing
• slabá provázanost služeb, nižší kvalita infrastruktury, zařízení a služeb
• nízká investiční atraktivnost kraje

7.3 Zastoupení profesních tříd ve Zlínském kraji
Jak je patrné z níže uvedeného grafu, je ve Zlínském kraji významně zastoupena profesní třída
technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků, dále jsou pak hojně zastoupené profese
řemeslné a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři a také obsluha strojů a zařízení. Porovnáme-li
zastoupení profesních tříd ve Zlínském kraji se stavem v celé ČR, je možné konstatovat, že v kraji mají
vyšší zastoupení profese vyžadující právě střední vzdělání s maturitou, střední odborní vzdělání
s výučním listem obsažené v profesních třídách Provozní pracovníci ve službách a obchodě, Řemeslníci a
kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři a Obsluha strojů a zařízení.
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Graf 11 - Zastoupení profesních tříd ve Zlínském kraji

Zdroj: UNIV

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

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

7.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Ekonomika kraje je založena především na zhodnocování vstupních surovin a polotovarů.
Průmyslovým potenciálem kraje jsou podniky zpracovatelského průmyslu, kterých je 17%
z registrovaných subjektů celkem. Zejména jde o podniky kovodělného, dřevozpracujícího,
elektrotechnického a textilního průmyslu. Jejich charakteristickou stránkou je nízká úroveň modernizace
ve srovnání s ČR.
Nejvíc lidí je zaměstnáno v následujících odvětvích:
•
•
•
•
•

v průmyslu
ve stavebnictví
v dopravě, skladování a spojích
v oblasti obchodu, pohostinství, ubytovacích služeb a oprav motorových vozidel
v obchodu s nemovitostmi.
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Podle struktury nově vytvořené hodnoty se na tvorbě HDP v kraji nejvýznamněji podíleli výrobci
z odvětví zpracovatelského průmyslu (v období let 2000 – 2009 tvořili 37 – 41%). Zvýšilo se zastoupení
stavebnictví, výroby a rozvodu elektřiny, tepla a vody a také dopravy. Naproti tomu poklesla tvorba
hrubé přidané hodnoty (HPH) v dobývání nerostných surovin, zemědělství a v obchodě.
Největší zaměstnavatelé Zlínského kraje:
• CEBES a.s. (výroba strojů a přístrojů)
• JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. (přidružená výroba – kovo, dřevo, doprava, stavebnictví)
• KORYNA nábytek, a.s., výrobce kuchyňského nábytku.
• DŘEVOPODNIK HAUSNER s.r.o., pilařská výroba a profilované výrobky
• Zevety Bojkovice a.s.
• Moravia Cans, a.s.
• Crystalex CZ, s.r.o., Praha, sklárna Karolinka, zabývající se výrobou užitkového skla
• BAŤA, a.s. - obuvnictví
• BARUM CONTINENTAL, spol. s r. o. - gumárenství
• TESCOMA, s. r. o. – spotřební průmysl
• HAMÉ, a. s. - potravinářství
• TAJMAC ZPS, a. s. - strojírenství
• FATRA, a. s. - plastikářství
• LUKROM, s. r. o. – zemědělství, potravinářství
• TON, a. s. – nábytkářství
• AIRCRAFT INDUSTRIES, a. s. – letectví
• ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s. – zbrojní průmysl
• GUMÁRNY ZUBŘÍ, a. s. - gumárenství
Prvenství v zaměstnanosti podle odvětví drží zpracovatelský průmysl. V podnicích
zpracovatelského průmyslu zaměstnáno 17 % z celkového počtu zaměstnaných osob v kraji. Zejména jde
o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického, textilního a obuvnického.
Jejich charakteristickou stránkou je však nízká úroveň modernizace výroby ve srovnání s ČR.
Uplatnění ve Zlínském kraji je možné sehnat též v oboru velkoobchod a maloobchod a opravy
motorových vozidel a ve stavebnictví.
Naopak nízká zaměstnanost v tomto kraji je v oborech zemědělství, lesnictví a rybářství,
ubytovací služby a pohostinství.
Nízká zaměstnanost v oblasti zemědělství souvisí s absolutním útlumem zemědělských aktivit
v kraji, které jsou doprovázeny poklesem rozsahu zemědělských ploch. To souvisí s nevyužitím
potenciálu regionálně typických zemědělských činností a produktů (produkty ze švestek, ovčí a kozí
produkty).
Na nízký stav zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu má vliv především nestabilní návštěvnost
regionu a nedostatek zahraničních turistů (pouze 14%), což souvisí mimo jiné s nedostatečnou kvalitou
stávající dopravní infrastruktury.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 58 / 82

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Graf 12 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích ve Zlínském kraji (v %)

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

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

7.5 Nezaměstnanost v kraji
Dle zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke konci září evidovala kontaktní pracoviště
krajské pobočky Úřadu práce ČR celkem 27 384 uchazečů o zaměstnání. Nově se zaevidovalo v měsíci
září 3 962 uchazečů o zaměstnání, vyřazeno jich bylo 4400.
Míra nezaměstnanosti klesla jen na Zlínsku, a to o tři desetiny procentního bodu na 7,4 procenta.
V ostatních regionech zůstala podle statistiky ministerstva nezměněna. Kroměřížsko tak stále eviduje
míru nezaměstnanosti 10,1 procenta, Uherskohradišťsko 8,8 procenta a Vsetínsko 9,8 procenta.
Ve statistikách úřadu práce Zlínského kraje jsou jako profese s nejvyššími počty evidovaných
uchazečů:
okres Kroměříž
•
•
•
•

pomocní a nekvalifikovaní montážní a
manipulační dělníci
prodavači v obchodech
zedníci
kameníci

•
•
•

omítkáři
sekretáři a sekretářky
kuchaři
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•

okres Uherské Hradiště
•
•
•
•
•

prodavači v obchodech
sekretáři a sekretářky
vrátní
hlídači
uvaděči a šatnářky

okres Vsetín
• pomocní a nekvalifikovaní montážní a
manipulační dělníci
• prodavači v obchodech
• sekretářky, sekretáři
• kuchaři a zedníci
• kameníci
• omítkáři

•
•
•

pomocní a nekvalifikovaní montážní a
manipulační dělníci
zedníci
kameníci
omítkáři

okres Zlín
• prodavači v obchodech
• pomocní a nekvalifikovaní montážní a
manipulační dělníci
• sekretáři a sekretářky
• zedníci
• kameníci
• omítkáři
• kuchaři

Tabulka 17 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 30. 9. 2011
region

míra nezaměstnanosti

počet uchazečů

počet uchazečů

(měsíční změna)

k 31. 8. 2011

30. 9. 2011

Kroměříž

10,1 (0,0)

5823

5777

Uherské Hradiště

8,8 (0,0)

6393

6361

Vsetín

9,8 (0,0)

7481

7404

Zlín

7,4 (-0,3)

8125

7842

Zdroj: ÚP

Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla 8,02 %, tedy o 0,14
procentního bodu méně než k poslednímu dni předcházejícího měsíce. K meziměsíčnímu snížení
nezaměstnanosti došlo i v ostatních krajích, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán v Kraji Vysočina
(o 0,32 procentního bodu na 8,13 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje Hlavní město Praha
(4,01 %), naopak nejvyšší Ústecký kraj (12,38 %). Ve Zlínském kraji je 5. nejvyšší míra nezaměstnanosti
v ČR.
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Graf 13 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní
místo

Zdroj: ČSÚ

7.6 Volná pracovní místa
Ke konci září 2011 evidovala krajská pobočka ve Zlíně celkem 1755 volných pracovních míst. Je to
o 36 volných pracovních míst méně než na konci srpna. K 30. 9. 2011 tak na jedno volné pracovní místo
připadalo zhruba 16 uchazečů o zaměstnání.
Nejčastěji nabízená volná pracovní místa jsou v profesích:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

seřizovači a obsluha obráběcích strojů (132 míst)
svářeči (109 míst)
řidiči nákladních automobilů a tahačů (75 míst)
obchodní zástupci (67 míst)
zedníci (59 míst).
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Struktura nejžádanějších profesí ze strany zaměstnavatelů se v jednotlivých okresech liší.
Profese, které úřady práce evidovaly nejčastěji, jsou následující:
okres Kroměříž
•
•
•
•
•
•
•

pomocníci a uklízeči
zprostředkovatelé finančních transakcí
lékaři
obchodní cestující
profesionální poradci v obchodě
techničtí pracovníci
kuchaři

okres Vsetín
•
•
•
•
•
•

obchodní cestující
obchodní zástupci
pracovníci ochrany a ostrahy
číšníci a servírky
řidiči nákladních automobilů a tahačů
sekretáři a sekretářky

okres Uherské Hradiště
•
•
•
•
•
•

obsluha
automatických
nebo
poloautomatických
kovoobráběcích
strojů
instalatéři
potrubáři
stavební zámečníci
klempíři
řidiči nákladních automobilů a tahačů

okres Zlín
• obsluha strojů na výrobu a úpravu obuvi
• telefonisté
• řidiči nákladních automobilů a tahačů
• sběrači odpadků
• popeláři
• obchodní cestující
• obchodní zástupci
• kuchaři
• strojírenští technici

Vesměs ve všech okresech přetrvává poptávka po technicky kvalifikovaných pracovnících, což je
v podstatě neměnné i v období kolísavého vývoje hospodářství, resp. 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.

7.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu současné nezaměstnanosti ve Zlínském kraji nejsou absolventi škol řazeni mezi
nejohroženější skupinu na trhu práce. K největšímu nárůstu počtu absolventů a mladistvých došlo právě
v měsíci září, kdy se po absolvování škol a využití posledních prázdnin tradičně registruje na úřadech
práce nejvíce absolventů.
Přes pokles celkového počtu uchazečů o zaměstnání se počet evidovaných uchazečů absolventů
zvýšil v průběhu září o 485 osob na celkových 2 421 absolventů, kteří tvořili 8,8 procenta z celkového
počtu uchazečů o zaměstnání.
Počet nabízených volných pracovních míst určených pro absolventy škol byl a je však minimální.
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Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferují v řadě oborů
praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s
finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody uváděnými zaměstnavateli, proč
nepřijímají na volné pracovní pozice absolventy, patří:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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)
Zlínský
kraj

Střední vzdělání s výučním Gymnaziální vzdělání listem - E, H
K

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

Střední odborné vzdělání
s maturitní zkouškou - M

rok

Abs

Abs

Abs

NZ

kraj

ČR

Abs

NZ

kraj

ČR

NZ

kraj

ČR

NZ

kraj

ČR

Celkem

Abs

NZ

2006

2549 449 17,6% 15,7% 1419

46 3,2% 4,4% 1227 226 18,4% 14,0% 2928 365 12,5% 11,0% 8123 1086

2007

2502 261 10,4% 10,5% 1450

59 4,1% 3,2% 1286 149 11,6% 11,1% 3025 269

8,9%

7,8% 8263

738

2008

2264 156

41 2,9% 2,5% 1292 117

7,8% 2958 189

6,4%

5,7% 7937

503

2009

2088 283 13,6% 13,4% 1452

31 2,1% 2,4% 1270 166 14,6% 11,8% 2945 231

7,8%

7,8% 7755

711

2010

1945 408 21,0% 19,4% 1459

28 1,9% 3,0% 1355 275 20,3% 19,3% 3008 344 11,4% 10,6% 7767 1055

2011

1482 302 20,4% 18,7% 1376

45 3,3% 3,2% 1173 272 23,2% 18,2% 2495 291 11,7% 11,4% 6526

6,9%

6,9% 1423

9,1%

910

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

V přehledu Tabulka 18 jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů škol, počty absolventů z
předchozích školních roků a z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů 20 ve Zlínském 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.
Podle informací Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a
20

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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vyšších odborných škol ve Zlínském kraji v dubnu 2011 celkem 14,0 % (941 nezaměstnaných
absolventů), což je hodnota vyšší, než celorepublikový průměr (12,2 %). Seřadíme-li kraje podle velikosti
míry nezaměstnanosti absolventů škol sestupně, od nejvyšší po nejnižší hodnotu, zaujímá
Zlínský kraj zaujímá 5. místo v České republice. Pro srovnání: nejnižší míra nezaměstnanosti
absolventů středních a vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,3 %) a v Plzeňském kraji (8,4 %),
nejvyšší v Ústeckém (16,2 %) a Karlovarském kraji (15,6 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Zlínského kraje podle kategorií dosaženého
vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi středního odborného vzdělávání s
maturitní zkouškou (kategorie M, bez praktického výcviku) 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 vyšších odborných škol.
Míra nezaměstnanosti absolventů většiny uvedených kategorií středoškolského vzdělání se
(s výjimkou absolventů středního vzdělání s výučním listem) v posledním roce zvýšila, pravděpodobně
ještě v důsledku ekonomické krize.
Jak již bylo uvedeno, mezi slabé stránky regionu patří to, že kraj ztratil svoji tradiční pozici v
oblasti leteckého průmyslu, obuvnického a textilního průmyslu. Schází zde skutečně velký podnik a
zaměstnavatel s více než 5 000 pracovníky.
Podle závěrů, které vyplynuly ze společného jednání na Konzultačním dni ve Zlíně, kterého se
zúčastnili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajského úřadu Zlínského kraje a zástupci
zaměstnavatelů, lze konstatovat, že střední odborné školství pokrývá potřeby trhu práce kraje. Ze strany
škol je nabízen dostatek oborů, ale problémem je zájem jen o některé obory.
Absolventi středních odborných škol nalézají uplatnění okamžité, problém je ale u absolventů
strojírenských oborů zakončených závěrečnou zkouškou, o které není ze strany zaměstnavatelů zájem.
V středním vzdělávání s výučním listem studuje 30% studentů. Ve Zlínském kraji se projevuje
problém s uplatněním absolventů učebních oborů a do budoucna se předpokládá, že se tento problém
bude prohlubovat.
Následující Tabulka 19 uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen podle
kategorie vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin oborů vzdělání
chybí hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii vzdělání v kraji buď
nevyučuje, nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.
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Tabulka 19 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělání středních škol ve Zlínském kraji k 30. 4. 2011

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

Gymnaziální vzdělání

327
117
7
102
13

49
16
0
20
3

15,0%
13,7%
0,0%
19,6%
23,1%

72
31
110

14
4
38

19,4%
12,9%
34,5%

129

26

20,2%

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

25,5%

160
245
22
24
31
44
16

16
29
2
3
9
12
6

10,0%
11,8%
9,1%
12,5%
30,0%
27,3%
37,5%

80

18

22,5%

37
84
134
587
149
173

7
7
8
61
24
18

18,9%
8,3%
6,0%
10,4%
16,1%
10,4%

106

13

12,3%

30
143
306
18,2%
78
18,2% 2495
1376

3
5
27
11
291
45

10,0%
3,5%
8,8%
14,1%
12%
3,3%

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

16,2%
20,2%
37,5%

43
28

17
7

39,5%
25,0%

24

6

25,0%

1
72
24
28

4,5%
23,8%
22,9%
32,9%

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

83
16

23,4%
26,2%

22,3%
19,2%

145

22

15,2%

17,5%

29

12

41,4%

13
1482

8
302

61,5%
20%

12,4%
82
18,7% 1173

21
272

25,6%
23,2%

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

ČR%

míra nezaměstnanosti
v%

12

42
36
6

355
61

počet nezaměstnaných
absolventů

47
259
178
16

22
302
105
85

střední vzdělání s maturitní
zkouškou - M

ČR%
počet absolventů
(2010)

míra nezaměstnanosti
v%

počet nezaměstnaných
absolventů

ČR%
počet absolventů
(2010)

míra nezaměstnanosti
v%

Skupina oborů

počet absolventů
(2010)

Zlínský kraj

počet nezaměstnaných
absolventů

střední vzdělání s výučním
listem - E,H

střední vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným
výcvikem - L/0, nástavbové
vzdělání - L/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%
8,0%
15,6%
10,8%
8,2%
11,6%
12,8%
13,4%
10,9%
13,7%
8,1%
13,1%
11,4%
7,5%
13,4%
11%
3,2%

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

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; MNA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů v ČR
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Největší skupinu neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti tvořili absolventi
oborů s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem (272 osob, míra
nezaměstnanosti absolventů 23,2%), následovaní absolventy oborů s výučním listem (302 osob, míra
nezaměstnanosti absolventů 20,0%).
V případě oborů s výučním listem mají nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventů skupiny:
• Stavebnictví, geodézie a kartografie (34,5%)
• Umění a užité umění (61,5%)
• Obchod (26,2%)
V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to skupina
• Osobní a provozní služby (41,4%)
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (39,5%)
• Technická chemie a chemie silikátů (37,5%),
U oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se jedná o skupinu oborů:
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (37,5%)
• Textilní výroba a oděvnictví (30,0%)
• Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (27,3%)
Nabídka oborů středního vzdělání u škol působících na území Zlínského kraje je zastoupena
téměř všemi skupinami oborů (v nabídce kraje nejsou pouze skupiny 21 Hornictví a hornická geologie,
hutnictví a slévárenství, 37 Doprava a spoje). Z jednání se zástupci krajského úřad v rámci konzultačního
dne ve Zlíně vyplynulo, že v současném období je oborová nabídka v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání Zlínského kraje a v souladu s požadavky trhu práce.
Na tomto místě je potřeba zmínit fakt, že vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti vykazovali k
30. 4. 2011, vedle jiných, i absolventi těch skupin oborů, které byly Zlínský krajem zahrnuty do
programu „Podpory řemesel v odborném školství“ – týká se to především skupiny Stavebnictví,
geodézie a kartografie (jež se jako problémový jeví napříč všemi úrovněmi středoškolského vzdělání),
Technická chemie a technologie silikátů a některé skupiny oborů Potravinářství a potravinářská
chemie.
Vzhledem k reálnému vývoji počtu žáků v oborech ukončených výučním listem a k očekávanému
vývoji v souvislosti s demografickou prognózou přistoupil Zlínský kraj k opatřením vedoucím k posílení
zájmu o vzdělávání a to převážně technických oborech s výučním listem.
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Zlínský kraj podporuje v okresech takové obory, které jsou žádány na trhu práce. Stipendii jsou
podpořeny následující obory:
okres Uherské Hradiště
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

obráběč kovů
nástrojař
instalatér
tesař
malíř a lakýrník
strojní mechanik
klempíř
karosář
podlahář
zedník
řezník – uzenář

okres Vsetín
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

okres Zlín
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

obráběč kovů
strojní mechanik
zedník
malíř a lakýrník
instalatér
klempíř
karosář
výrobce obuvi

obráběč kovů
tesař
sklář
strojní mechanik
nástrojař
zedník
malíř a lakýrník
instalatér
klempíř
karosář
řezník –
uzenář
okres Kroměříž

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

obráběč kovů
strojní mechanik
instalatér
klempíř
karosář

I přes zpracovaný systém podpory nedostatkových učebních oborů jsou na trhu žádána i jiná
řemesla, o která však nemají žáci základních škol zájem, jedná se například o obory sklář a obuvník
Snižující se počet žáků na středních školách se vzděláváním ukončeným vzděláním s výučním
listem se začal výrazně projevovat ve zvýšeném deficitu k poptávce trhu práce, zejména u technických
oborů skupiny stavebnictví, strojírenství, zemědělství a některých odvětví elektrotechniky
Statistické přehledy uveřejněné na webových stránkách úřadu práce 21 dokazují, že mezi
nejpoptávanější profese v září 2011 patřila skupina oborů označená v systému profesí podle CZ-ISCO
kódem 7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů. V kraji bylo poptáváno v tomto měsíci 132
pracovních míst. Nejvýrazněji byly poptávány profese 72233 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na
broušení (132 volných míst), Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (24 míst) a také Seřizovači a
obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) – 30 volných pracovních míst. Další
významnou profesní skupinou poptávanou na trhu práce je 7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci (54
volných míst), především pak profese Zámečníci strojů (37 míst). Velmi významná skupina, která je na
trhu práce vykazuje nedostatek pracovní síly je skupina 7212 Svářeči, řezači plamenem (109
21

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
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poptávaných míst) a převážnou většinu s počtem 107 volných pracovních mís vykazuje profese 72121
Svářeč.
Již výše zmíněno, že v kraji vznikl systém podporovaných řemesel, mezi tato řemesla je zařazena
další nedostatková profese na trhu a to jsou 71121 Zedníci (33 poptávaných míst) tato profese je
zahrnuta do profesní skupiny 7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (celkem 69
volných pracovních míst na trhu práce.
Další profesní skupinou, která je ve Zlínském kraji poptávána je oborová skupina 7412
Elektromechanici k září 2011 poptáváno 39 pracovníků, v jejímž případě se jednalo především o profesi
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) poptávka po 34
zaměstnancích.

Profese podle CZ-ISCO

72121 Svářeči
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
3322 Obchodní zástupci
5131 Číšníci a servírky

Poptávka po
pracovní síle
(volná pracovní
místa)

Specifickým oborem zpracovatelského průmyslu Zlínského kraje je obuvnický průmysl, zaměřený
na výrobu obuvi. I zde se projevuje nedostatek pracovních sil, ze strany zaměstnavatelů jsou poptáváni
pracovníci ze skupiny profesí 8156 Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků (36 volných
pracovních míst). Vycházíme-li ze statistik úřadu práce ve Zlínském kraji, je možné sestavit následující
žebříček nejpoptávanějších míst ve Zlínském kraji v září 2011. Tento žebříček je uveden v Tabulka 20.
Tabulka 20 Poptávaná pracovní síla ve Zlínském kraji (k 30. 9. 2011)

107
75
67
45

8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení
8156 Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

44

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
4223 Operátoři telefonních panelů

36

3115 Strojírenští technici
74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních
prostředcích)
71121 Zedníci

36
36
34
34
33

72232 Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
5223 Prodavači v prodejnách

31

3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
72239 Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích)
72231 Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů

31

31

30
24

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
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V přehledu Tabulka 21 jsou uvedeny údaje o počtu absolventů, nezaměstnaných absolventů a
míry nezaměstnanosti absolventů v roce 2010.
Tabulka 21 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělání středních škol ve Zlínském kraji k 30. 4. 2010

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
Gymnaziální vzdělání

449
201
32
110
25

84
29
3
19
10

112
41
174

29
5
45

125

32

10,7%
16,8%
14,2%
19,8%
20,7%
27,3%
6,3%
25,9% 21,4%
12,2% 11,9%
25,9% 22,5%
24,8%
18,7%
14,4%
9,4%
17,3%
40,0%

25,6% 20,2%
13,8%

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%

407
97

108
18

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

12
364
81
193

6
80
21
30

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

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

148

23

15,5% 17,5%

22

5 22,7% 22,5%

24
1945

3
408

12,5% 13,5%
79
21% 19,4% 1355

23 29,1% 21,3%
275 20,3% 19,3%

58

6

10,3%

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
194
354
71
3008
1459

3
29
20
8
344
28

11,1%
14,9%
5,6%
11,3%
11,4%
1,9%

ČR%

střední vzdělání s maturitní
zkouškou - M

počet absolventů
(2010)
počet
nezaměstnaných
absolventů
míra
nezaměstnanosti v
%

ČR%

nezaměstnanosti v
%

počet absolventů
(2010)
p
nezaměstnaných
absolventů

Skupina oborů

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

ČR%
počet absolventů
(2010)
p
nezaměstnaných
absolventů

střední vzdělání s výučním listem
- E,H

nezaměstnanosti v
%

Zlínský kraj

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%

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

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; MNA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů v ČR
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Jestliže porovnáme údaje obou tabulek za poslední dva roky mezi sebou, můžeme konstatovat
několik rozdílů oproti roku 2010:
Obory středního vzdělání s výučním listem:
• došlo ke snížení počtu absolvujících žáků o 463 osob
• míra nezaměstnanosti absolventů klesla o 1 %
• v roce 2011 se snížila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů:
o Textilní výroba a oděvnictví ze 40,0 % na 19,4 %
- Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Krejčí
- Střední škola oděvní a služeb Vizovice, škola vyučuje podle vzdělávacího programu Krejčí
- Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Výrobce pokrývek hlavy
o Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
- Střední odborné učiliště nábytkářské Koryna, s.r.o. Koryčany, škola podle vzdělávacího
programu Truhlář
- Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, škola podle vzdělávacích
programů Truhlář, Truhlářská a čalounická výroba
- Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, škola podle vzdělávacího programu
Truhlář
- Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, škola podle vzdělávacího programu
Truhlář
- Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, škola podle vzdělávacího programu
Truhlář
- Střední odborná škola Otrokovice, škola podle vzdělávacího programu Truhlář
• naopak oproti roku 2010 se zvýšila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů
o Obchod
- Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, škola vyučuje
vzdělávacího programu Prodavač
- Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, škola vyučuje
vzdělávacího programu Prodavač
- Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, škola vyučuje vzdělávacího programu
Prodavač
- Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, škola
vyučuje vzdělávacího programu Prodavač
- Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, škola vyučuje vzdělávacího programu
Aranžér
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, škola vyučuje
vzdělávacího programu Operátor skladování
- Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov, škola vyučuje vzdělávacího
programu Prodavačské práce
- Odborné učiliště Kelč, škola vyučuje vzdělávacího programu Prodavačské práce
- Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, škola vyučuje vzdělávacího programu
Prodavačské práce
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o Umění a užité umění
- Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Umělecký kovář a zámečník, pasíř
- Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, škola vyučuje podle
vzdělávacího programu Umělecký truhlář a řezbář
Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem, nástavbové vzdělávání
• došlo ke snížení počtu absolvujících žáků o 182 osob
• míra nezaměstnanosti absolventů se zvýšila o 2,9 %
• v roce 2011 se snížila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů
o Ekonomika a administrativa z 50% na 18,9% (informace o vyučovaném oboru není v
Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce uvedena)
• naopak oproti roku 2010 se zvýšila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů
o Technická chemie a chemie silikátů
- Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, škola vyučuje podle vzdělávacího programu Chemik
operátor
o Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
- Střední odborné učiliště nábytkářské Koryna s.r.o., Koryčany, škola vyučuje podle
vzdělávacích programů Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Nábytkářská a
dřevařská výroba (nástavbové studium)
- Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
- Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, škola vyučuje podle
vzdělávacího programu Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavbové studium)
- Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavbové studium)
o Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
- Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, škola vyučuje
podle vzdělávacího programu Reprodukční grafik pro média
- Střední škola oděvní a služeb Vizovice, škola vyučuje podle vzdělávacího programu
Fotograf
o Obchod
- Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín, škola vyučuje podle vzdělávacího programu
Obchodník
o Osobní a provozní služby
- Střední škola služeb s.r.o. Uherské Hradiště, škola vyučuje podle vzdělávacího programu
Kosmetické služby
- Střední škola oděvní a služeb Vizovice, škola vyučuje podle vzdělávacího programu
Kosmetické služby
- Střední škola cestovního ruch a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm, škola vyučuje podle vzdělávacího programu Masér sportovní a
rekondiční
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Střední vzdělání s maturitní zkouškou
• došlo ke snížení počtu absolvujících žáků o 513 osob
• míra nezaměstnanosti absolventů klesla o 0,6 %
• v roce 2011 se snížila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů
o Veterinářství a veterinární prevence z 16,5% na 8,3%
- Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Veterinářství
o Pedagogika, učitelství a sociální péče z 14,9% na 3,5%
- Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, škola
vyučuje podle vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika
- Církevní střední odborná škola Bojkovice, škola vyučuje podle vzdělávacích programů
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost
- Střední škola pedagogická a sociální Zlín, škola vyučuje podle vzdělávacího programu
Předškolní a mimoškolní pedagogika
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, škola vyučuje podle
vzdělávacího programu Sociální činnost
- Střední odborná škola Slavičín, škola vyučuje podle vzdělávacího programu Sociální
činnost
- Střední škola pedagogická a sociální Zlín, škola vyučuje podle vzdělávacího programu
Sociální činnost
• naopak oproti roku 2010 se zvýšila nezaměstnanost absolventů skupiny oborů
o Ekologie a ochrana životního prostředí
- Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Ekologie a životní prostředí
- Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, škola vyučuje podle
vzdělávacího programu Ekologie a životní prostředí
o Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
- Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, škola vyučuje
podle vzdělávacího programu Zpracování usní, plastů a pryže
o Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
- Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, škola vyučuje podle
vzdělávacího programu Nábytkářská dřevařská výroba
o Stavebnictví, geodézie a kartografie
- Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, škola vyučuje podle vzdělávacích
programů Technická zařízení budov a Stavebnictví
- Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, škola vyučuje podle vzdělávacího
programu Stavebnictví
- Střední průmyslová škola Zlín, škola vyučuje podle vzdělávacího programu Stavebnictví
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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 ve Zlínském kraji vyplývá, že prakticky shodně
s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce ve Zlínském 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 Zlínský kraj jako
takový potvrzuje i struktura jeho hospodářství, ve kterém dominuje zpracovatelský průmysl.
Z informací od zástupců Zlínského 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 78,5 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
• celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium
technických oborů a řemeslných oborů.
Převis poptávky po technicky kvalifikovaných pracovnících nad jejich nabídkou přetrvává ostatně
ve všech krajích České republiky – tento stav je v podstatě neměnný i v období kolísavého vývoje
hospodářství, resp. v období stávající přetrvávající hospodářské krize. Výzkumy nezávislých společností,
např. studie „Top 10 nejhledanějších pozic“ společnosti Manpower 22 věnovaná deseti nejhledanějším
pracovním pozicím na světě potvrzuje, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech
je konstantní dokonce na úrovni celosvětového měřítka. Ve Zlínském kraji se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
•
•
•
•
•

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

S ohledem na možnost získání ucelenějšíhoho vhledu do stávající situace ve Zlínském 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):

22

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

Popis disparity

Význam disparity 23

Doporučení pro její eliminaci

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

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

národní

Je žádoucí, aby Zlínský kraj nadále rozvíjel program
„Podpora řemesel v odborném školství“ a parametry
tohoto programu nadále kontinuálně provazoval
s potřebami místních zaměstnavatelů. Ve Zlínském kraji
rovněž působí pracovní skupiny pro rozvoj lidských
zdrojů, které navrhují opatření oblasti odborného
vzdělávání. V pracovních skupinách jsou zastoupeni i
zaměstnavatelé.

Tento problém má přitom několik – jednou je nezájem
žáků o studium technicky orientovaných oborů, kterou se
snaží Zlínský kraj již od školního roku 2007/2008 řešit
prostřednictvím programu "Podpora řemesel v odborném
školství“ (spektrum podporovaných oborů probíhá
každoroční revizí / doplněním), druhou pak faktická
neprovázanost reálných kompetencí uchazečů o
zaměstnání (vč. absolventů technických oborů středních
škol) s požadavky zaměstnavatelů. / Třetí rovinou je i přes
proklamaci nedostatku praxe a zkušenosti u absolventů
firmy (vyjma velkých zaměstnavatelů) tuto praxi aktivně
neřeší (pro drobné a malé podnikatele jsou zde neúměrné
vysoké náklady s jejím zajištěním).

Je nezbytný průběžný přenos informací na úrovni kraj
(zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace o trhu
práce) – zaměstnavatelé (coby 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 v kraji. Z dlouhodobého hlediska se též
jako efektivní jeví strategie podpory informovanosti dětí
(a jejich rodičů) o charakteru práce v technických
oborech od jejich nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí žáků
středních škol s potřebami zaměstnavatelů je potřeba
nadále rozvíjet systém odborných praxí přímo u
zaměstnavatele v průběhu jejich studia a pro
zaměstnavatele vytvářet celkově podpůrné zázemí tak,
aby byli ochotni do systému odborných praxí žáků
středních škol aktivně vstupovat.

23

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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Nezájem absolventů ZŠ o studium
oborů nacházejících uplatnění v
zemědělství

Ve Zlínském kraji je zaznamenávána diskrepance trhu
práce na úrovni oborů nacházejících uplatnění
v zemědělství.

regionální

I zde je nadále žádoucí, aby Zlínský kraj rozvíjel program
„Podpora řemesel v odborném školství“.
Významnou roli hrají rovněž ve Zlínském kraji pracovní
skupiny pro rozvoj lidských zdrojů, které navrhují
opatření oblasti odborného vzdělávání. V pracovních
skupinách jsou zastoupeni i zaměstnavatelé.

Tento problém plyne především z nezájmu žáků o studium
zemědělských oborů, které se snaží Zlínský kraj již od
školního roku 2007/2008 řešit prostřednictvím programu
"Podpora řemesel v odborném školství“

Velmi významná je podpora informovanosti rodičů (ti ve
své podstatě rozhodují o výběru střední školy svých
dětí).
V oblasti informovanosti, především v přenosu informací
má svoji má svoji aktivní roli Agrární komora ČR.

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

Přes přijímaná opatření Zlínského kraje kraje (viz
zmiňovaný program „Podpora řemesel v odborném
školství“) na podporu studia ve vybraných technických /
řemeslných oborech, vstupuje v kraji stále velmi významné
procento absolventů ZŠ na střední školy do studia oborů
„službového“
charakteru, na jejichž úrovni zároveň
statistiky nezaměstnanosti ukazují, že absolventi těchto
oborů získávají uplatnění mnohem obtížněji než absolventi
technických oborů. Tento nepříznivý stav lze vhodně
ilustrovat např. na skupině oborů Gastronomie, hotelnictví
a turismus – tyto patří ve Zlínském kraji na špici co do
počtu nově přijímaných žáků ke studiu, tak co do počtu ze
škol vycházejících absolventů => přitom k 30.4.2011 bylo
v průměru za všechny typy a stupně středoškolského
studia nezaměstnaných téměř 1/4 všech absolventů.

národní / regionální

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této
disparity 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.
V této fázi je potřeba již zapojení zaměstnavatelů při
prezentaci potřebných oborů, jelikož prezentace
zaměřená jen na žáky SŠ, již neřeší případný nedostatek
nových žáků v těchto oborech.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Stoupající míra nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických oborech (především
zakončených závěrečnou zkouškou),
jejichž
studium
je
zároveň
podporováno
Zlínským
krajem
v rámci programu „Podpora řemesel
v odborném“

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

regionální

Tato disparita má, oproti výše uvedeným, spíše
partikulární platnost, jelikož vychází se stávajících
nepříznivých ekonomických podmínek způsobených
ekonomickou krizí. Poptávka po kvalifikované technicky
vzdělané pracovní síle bude na trhu práce i v budoucnu.
Je však potřeba důsledně dbát na provázanost
specifikovaných oborů, resp. v jejich rámci předávaných
obecných kompetencí, znalostí a dovedností s reálnými
požadavky zaměstnavatelů. Cesta k eliminaci tak opět
vede skrze průběžný přenos informací na úrovni Zlínský
kraj (zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace o
trhu práce a jeho vývoji) – zaměstnavatelé (stěžejní
subjekty ovlivňující zaměstnanost v kraji).
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8.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních
míst na trhu práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci ve Zlínském 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 24 (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 25.
Na následujících dvou stránkách jsou uvedeny grafy 14 a 15, 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.

24

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.
25
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 14 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů ve Zlínském kraji dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)
80
62
60

21

-140
-160
Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen
ve vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše
avizované elektronické přílohy této analýzy.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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64 Podnikání v oborech, odvětvích

21

33 Zpracování dřeva a výroba
hudebních nástrojů

14

23 Strojírenství a strojírenská výroba

12

41 Zemědělství a lesnictví

10

12

26 Elektrotechnika, komunikační a
výpočetní technika
43 Veterinářství a veterinární
prevence

6

82 Umění a užité umění

5

11

16 Ekologie a ochrana životního
prostředí

0

5

11

39 Speciální a interdisciplinární obory

0

4

29 Potravinářství a potravinářská
chemie

-1

3

72 Publicistika, knihovnictví a
informatika
34 Polygrafie, zpracování papíru,
filmu a fotografie
65 Gastronomie, hotelnictví a
turismu
32 Kožedělná a obuvnická výroba a
zpracování plastů

-120

-2

31 Textilní výroba a oděvnictví

-3

21 Hornictví, hutnictví a slévárenství

-3

18 Informatické obory

-100

-4

28 Technická chemie a chemie
silikátů
36 Stavebnictví, geodézie a
kartografie
75 Pedagogika, učitelství a sociální
péče

-80

53 Zdravotnictví

-60

-8

37 Doprava a spoje

-40

-10

66 Obchod

-20

-146 -109 -16
63 Ekonomika a administrativa

0

68 Právní a veřejnosprávní činnost

20

69 Osobní a provozní služby

40

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Graf 15 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů ve Zlínském 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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9
69 Osobní a provozní služby

0

16 Ekologie a ochrana životního
prostředí
43 Veterinářství a veterinární
prevence
72 Publicistika, knihovnictví a
informatika
28 Technická chemie a chemie
silikátů
34 Polygrafie, zpracování papíru,
filmu a fotografie
33 Zpracování dřeva a výroba
hudebních nástrojů

0

21 Hornictví, hutnictví a slévárenství

-1

82 Umění a užité umění

-5

64 Podnikání v oborech, odvětvích

-200

-8

75 Pedagogika, učitelství a sociální
péče

-180

-11

53 Zdravotnictví

-160

-12

29 Potravinářství a potravinářská
chemie

-140

-14

39 Speciální a interdisciplinární obory

-120

-17

31 Textilní výroba a oděvnictví

-100

-23

41 Zemědělství a lesnictví

-80

-35

26 Elektrotechnika, komunikační a
výpočetní technika
65 Gastronomie, hotelnictví a
turismu

-60

-35
66 Obchod

-40

-40

36 Stavebnictví, geodézie a
kartografie
32 Kožedělná a obuvnická výroba a
zpracování plastů

-20

-332 -158 -105
37 Doprava a spoje

0

23 Strojírenství a strojírenská výroba

20

68 Právní a veřejnosprávní činnost

40
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