REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ
DOHODA
pro Královéhradecký kraj
v oblasti textilního a oděvního průmyslu

Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody
jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti
rozvoje lidských zdrojů“
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013
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ÚVOD
Regionální sektorová dohoda je politicko-společenskou úmluvou zapojených stran o koordinaci
aktivit na trhu práce, školství a celoživotního vzdělávání ve vybraném sektoru v rámci daného
regionu.
Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu
(dále jen RSD) koordinuje aktivity na trhu práce, školství a celoživotního vzdělávání v sektoru
textilní a oděvní výroby a souvisejících oborů, jako jsou např. prádelnictví a čistírenství, výzkum,
vývoj a inovace, kožedělný průmysl či výroba textilních strojů (dále pod zkratkou TOP).

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU
Český textilní a oděvní průmysl prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve
kterém ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a pracovníků a musel prokázat
vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační potíže způsobily
odvětví újmu na respektu vlivem neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál
růstu. To se velmi silně promítlo v nízkém zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání v TOP
oborech a následně ve výrazné redukci kapacit středních škol. Ani samotní zaměstnavatelé
z oboru nebyli většinou v důsledku nejasné situace schopni definovat dlouhodobé potřeby
v náboru kvalifikovaných pracovníků.

2

I. Strategická část
regionální sektorové dohody
Mise a vize a strategie textilního a oděvního průmyslu
v České republice do roku 2025
Posláním textilního a oděvního průmyslu v České republice je aktivně, tvořivě a dlouhodobě
rozvíjet tradici textilního podnikání v České republice i v mezinárodním kontextu. Prostřednictvím
strategického záměru TOP a jeho prozákaznické orientace bude textilní a oděvní průmysl
dosahovat stability a prosperity jako výkonná a respektovaná součást národní ekonomiky ve
prospěch svých zaměstnanců, vlastníků a státu.
Textilní a oděvní průmysl se stane důstojným partnerem mezi evropskými producenty špičkového
textilu jak tradičního, tak technického zaměření.
Jeho rozvoj a prosperita se bude opírat o kvalifikované, kompetentní a motivované pracovníky,
o vývoj vyspělých technologií a jedinečných produktů a o aktivní a soustavné zpracování
evropských a mimoevropských trhů.
Rozvoj textilního a oděvního průmyslu a strategické koncepty jednotlivých firem budou
akcentovat společenskou zodpovědnost a dlouhodobou udržitelnost, jak ve vztahu k regionům, ve
kterých působí, tak vůči dodavatelským destinacím.
Český textilní a oděvní průmysl bude zvyšovat podíl sektoru technických textilií a inovovat
technologie a výrobky v tradičním sektoru i v sektorech souvisejících. Bude posilovat obchodně
výrobní model, zapojení do mezinárodní kooperace, relokace výrob a přeskupování činností
a procesů ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap.
Bude se zvyšovat produktivita práce prostřednictvím orientace na technologicky náročné
a kvalifikované výroby podpořené výzkumnou a vývojovou základnou.
V zájmu získávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků se mzdy v textilním a oděvním
průmyslu budou přibližovat průměrným mzdám v průmyslu ČR.
Tyto procesy vyvolají změny v kvalifikační struktuře povolání textilního a oděvního průmyslu, na
které není stávající odvětvový systém odborného vzdělávání připraven. Je proto nutné prosazovat
zavedení duálního systému odborného vzdělávání žáků v oborech vzdělání zakončených výučním
listem s vysokým podílem výrobní praxe ve firmách. Je třeba podnítit vznik nových vzdělávacích
programů na středních školách podle aktuálních potřeb textilního a oděvního průmyslu a ostatních
oborů, ve kterých jsou aplikovány textilní technologie. Je nutno podstatně zvýšit podíl státu na
procesu zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zajistit zvýšený objem polytechnického vzdělávání
na základních školách a gymnáziích.
Vizí regionální sektorové dohody je zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů
středních škol na trhu práce, větší provázanost teorie s praxí a kvalitní připravenost
absolventů těchto škol na požadavky zaměstnavatelů.
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Řešením je spolupráce zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje se středními školami,
univerzitami a vysokými školami (např. s Textilní fakultou Technické univerzity Liberec,
Filozofickou fakultou Hradec Králové), a dále s Královéhradeckým krajem, Krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR v Hradci Králové, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu,
inovačním klastrem CLUTEX – klastr technické textilie, o. s., Asociací prádelen a čistíren, Svazem
českých a moravských výrobních družstev, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou
komorou ČR a dalšími aktéry RSD.
Regionální sektorová dohoda se uzavírá s cílem vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou
komunikaci a zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce, které budou
ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v sektoru textilního a oděvního průmyslu v Královéhradeckém
kraji.

Cíle Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký
kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu
Aktéři RSD se dohodli na následujících hlavních tématech RSD pro Královéhradecký kraj:
1. TÉMA
Vytvoření komunikačních, informačních a propagačních kanálů, které propojí instituce včetně
Úřadu práce ČR se zaměstnavateli, školami, vzdělávacími subjekty, ale i rodiči a žáky a studenty.
Zpřístupnění zdrojů informací nebo jejich vytvoření, jako např. sestavení demografické prognózy
mapující předpokládané a plánované odchody pracovníků TOP do důchodu v horizontu 15 let
u konkrétních zaměstnavatelů (dále kupříkladu počet chybějících zaměstnanců, profil absolventů,
požadavky na stupeň vzdělání, požadavky na formu a rozsah podpory ze strany kraje, atd.).
2. TÉMA
Zefektivnění, prohloubení a v případě potřeby nastartování spolupráce mezi aktéry RSD
k optimalizaci nabídky TOP oborů na středních školách v Královéhradeckém kraji týkající se
vzniku nových nebo tradičních oborů či jiných forem získávání kvalifikace v návaznosti na výstupy
z 1. tématu, a navíc také vzniku nově koncipovaných oborů aplikujících moderní textilní
technologie v netextilních oborech.
3. TÉMA
Efektivnější využití systému dalšího vzdělávání – získání dalších firem respektujících Národní
soustavu kvalifikací a aktivně využívajících její nástroje, podpora vzniku autorizovaných osob pro
profesní kvalifikace přímo či nepřímo související s textilním průmyslem dle NSK, propagace a
popularizace této problematiky ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty.

Témata byla začleněna do následujících dvou hlavních cílů:
1. Cíl: Podpora počátečního a dalšího odborného vzdělávání vedoucí k zajištění dostatečného počtu kvalitních absolventů pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl
2. Cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů
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II. Realizační část RSD pro
Královéhradecký kraj v oblasti
textilního a oděvního průmyslu
Sektor textilního a oděvního průmyslu v Královéhradeckém kraji
Tradičně silný textilní a oděvní průmysl, který vykazoval v roce 2001 nadprůměrnou zaměstnanost,
prošel složitým obdobím poklesu výrobních kapacit a tím i zaměstnanosti. Největší pokles
zaměstnanosti byl zaznamenán mezi lety 2001-2007.
Strukturální problémy v období transformace byly v Královéhradeckém kraji spojeny především
s úpadkem textilního průmyslu. Transformační potíže způsobily odvětví újmu ohledně jeho vnímání ze
strany veřejnosti, která neprojevovala příliš optimismu při pohledu na jeho ekonomickou kondici
a potenciál růstu. Vzdělání se specializací na textilní výrobu zaznamenalo výrazný útlum zájmu ze
strany žáků a to dnes působí firmám obtíže při nahrazování odcházejících pracovníků.
Výhody, kterými textilní průmysl např. v oblasti funkčních textilií, ochranných oděvů a technických
textilií disponuje, nejsou trvalé a v oblasti výrobkových inovací bude nutné odvětví neustále posouvat
kupředu. Textilní a oděvní průmysl má velký potenciál v oblasti nanotechnologických aplikací,
textilních vláken, konstrukcí textilií a finálních úprav textilií, což bude významně zvyšovat poptávku po
znalostech a dovednostech. Poroste také význam pracovníků, kteří budou schopni kombinovat odborné
znalosti v oboru textilií se znalostmi v oblasti technologie a strojního vybavení v netextilních odvětvích,
v nichž se textilie uplatňují, a kde vzniká nejvíce inovací s využitím textilií, a se znalostmi potřeb
zákazníků, trendů na trhu, logistiky a marketingu, stavebnictví, pozemního stavitelství, zemědělství,
potravinářského průmyslu, zdravotnictví, automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu,
leteckého průmyslu, chemického průmyslu, strojírenství, plastikářství a gumárenského průmyslu,
obranného průmyslu a bezpečnosti a ochrany osob, apod.
Textilní a oděvní průmysl zůstane pod silným tlakem dovozu, což ale neznamená ohrožení odvětví jako
celku i díky orientaci na segment funkčních a průmyslových textilií. V Královéhradeckém kraji je textil
jedním ze šesti prioritních odvětví v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vymezených v Regionální
inovační strategii Královéhradeckého kraje.
V současnosti má na území kraje své sídlo více než deset výrobních a obchodních společností v oboru
textilní výroby, které zaměstnávají více než 100 zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější z nich patří JUTA,
největší textilní společnost v republice, VEBA, největší společnost vyrábějící klasický textil, MILETA,
STUHA, Nyklíček a spol., BARTOŇ – textil a další. Největší problém pro tyto významné zaměstnavatele
představuje v současnosti nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, jenž by v budoucnu mohl ohrozit
výrobní procesy v textilní výrobě.
Síť středních škol je z hlediska potřeb textilního a oděvního průmyslu v kraji naprosto nedostatečná.
Vzdělání v úzkém segmentu tohoto oboru je možné získat pouze na Střední škole oděvní, služeb
a ekonomiky Červený Kostelec a na Střední průmyslové škole v Hronově. Firmy přitom pociťují
nedostatečnou nabídku jak u pracovníků s výučním listem, tak v oblasti profesí, které vyžadují střední
vzdělání s maturitní zkouškou a vysokoškolské vzdělání.
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Příčiny


Stárnoucí populace se vzděláním a praxí v
oboru.
Nepříznivý demografický vývoj.
Neobjektivní náhled veřejnosti na ekonomickou kondici a potenciál růstu.
Velmi malý zájem žáků základních škol (a je-








jich rodičů) o studium oboru.
Redukce textilních a oděvních oborů na středních školách.
Firmy v textilním a oděvním průmyslu nebyly
schopny a ochotny definovat dlouhodobé
potřeby v náboru kvalifikovaných pracovníků.

Hlavní důvody pro potřeby řešení problému / tématu








Textilní průmysl má v regionu velkou tradici.
Společnosti působící v regionu mají dobré jméno na trhu a jsou zárukou kvality.
Nejvýznamnější a nejúspěšnější firmy v oboru patří zároveň k významným zaměstnavatelům
v kraji.
V regionu jsou prakticky zastoupeny společnosti všech stupňů výroby, což může do budoucna
urychlit další rozvoj tohoto odvětví.
Rozvíjí se spolupráce mezi podniky. V regionu působí klastr technických textilií, který sdružuje
textilní firmy a fungování tohoto klastru je hodnoceno pozitivně.
Navyšují se investice soukromých společností do výzkumu a vývoje, firmy se podílejí na souboru
klíčových projektů v oblasti inovací (18 % objemu – 2. místo).
Existuje velký potenciál mezioborových vazeb s netextilními obory, jako jsou např. automobilový
průmysl, strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví.

Existující opatření, která byla k nápravě daného stavu dosud přijata




Byl otevřen učební obor 37-51-H/01 Výrobce textilií od školního roku 2014/2015 na Střední
průmyslové škole v Hronově. Výuka probíhá ve spolupráci s firmou VEBA, která zajišťuje
odbornou praxi studentů.
Středoškolské studium na SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové se zaměřením na praxi
seřizovačů textilních strojů pro studenty z regionu Broumovska, materiálně podporované
společností VEBA.

Další opatření, která se významnou měrou zasadí o zlepšení stávajícího stavu, jsou rozpracována
v níže uvedených cílech.

1. Cíl:

Podpora počátečního a dalšího vzdělávání

Podpora počátečního a dalšího odborného vzdělávání včetně efektivnějšího využití systému dalšího
vzdělávání – získání dalších firem respektujících Národní soustavu kvalifikací a aktivně využívajících
její nástroje, podpora vzniku autorizovaných osob pro profesní kvalifikace přímo či nepřímo
související s textilním průmyslem dle NSK, propagace a popularizace této problematiky ve spolupráci
s dalšími zainteresovanými subjekty.
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Dílčí cíle:
1.1

V oblasti podpory počátečního vzdělávání:

1.1.1. Zajištění finančních zdrojů pro rozvoj středních škol zaměřených na výuku žáků v oborech
vhodných pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl umožňující výuku s vybavením
odpovídajícím současným trendům výroby.
1.1.2. Přizpůsobení obsahu školních vzdělávacích programů středních škol zaměřených na výuku
žáků v oborech vhodných pro textilní a oděvní průmysl odpovídající reálným potřebám
zaměstnavatelů.
1.1.3. Vytvoření komunikačních, informačních a propagačních kanálů, propojujících krajské
instituce včetně Úřadu práce ČR, zaměstnavatele, školy a vzdělávací subjekty, rodiče
a žáky, popř. studenty.
1.1.4. Zvýšení prestiže textilních, oděvních a technických oborů v povědomí veřejnosti s cílem
zvýšit zájem o studium v těchto oborech s následným uplatněním v TOP.
1.1.5. Využití systému profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací pro tvorbu a rozšiřování
školních vzdělávacích programů na středních školách.
1.2 V oblasti podpory dalšího odborného vzdělávání
1.2.1. Využití systému dalšího vzdělávání pro získávání kvalifikované pracovní síly z řad dospělých.
1.2.2. Vytvoření podmínek pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pro
využití v aktivní politice zaměstnanosti (rekvalifikace), spolupráce vzdělavatelů se
vzdělávacími institucemi, MPSV ČR, Úřadem práce ČR při podpoře a vytváření podmínek
k realizaci programů dle NSK.
1.3
1.4
1.5

Vytvoření partnerských vztahů mezi zaměstnavatelem a školou, která by na základě
požadavku zaměstnavatele realizovala akci dalšího vzdělávání.
Zavedení programů dalšího odborného vzdělávání učitelů odborných předmětů.
Respektování nadregionálního významu exkluzivních (jedinečných) oborů vzdělání
TOP sektoru – bude řešeno v Sektorové dohodě pro textilní, oděvní a kožedělný
průmysl.

2. Cíl: Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a dalších účastníků RSD
Stejně jako v bodě 1.1.3. vytvoření komunikačních, informačních a propagačních kanálů,
propojujících krajské instituce včetně Úřadu práce ČR, zaměstnavatele, školy a vzdělávací subjekty,
rodiče a žáky, popř. studenty.
Zpřístupnění zdrojů informací nebo jejich vytvoření, např. sestavení demografické prognózy mapující
předpokládané a plánované odchody pracovníků do důchodu v horizontu 15 let u konkrétních
zaměstnavatelů (dále kupříkladu počet chybějících zaměstnanců, profil absolventů, požadavky na
stupeň vzdělání, požadavky na formu a rozsah podpory ze strany kraje, atd.).
Zefektivnění, prohloubení a v případě potřeby nastartování spolupráce mezi aktéry RSD
k optimalizaci nabídky TOP oborů na středních školách v Královéhradeckém kraji týkající se vzniku
nových nebo tradičních oborů či jiných forem získávání kvalifikace v návaznosti na výstupy z
1. tématu, a navíc také vzniku nově koncipovaných oborů aplikujících moderní textilní technologie
v netextilních oborech.
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Dílčí cíle:
2.1

Posílení aktivit na krajské úrovni pro zlepšení legislativních podmínek pro efektivní
spolupráci vzdělavatelů a zaměstnavatelů.

2.2

Vzájemná úzká spolupráce škol a zaměstnavatelů při úpravách stávajících
a vytváření nových rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích
programů na textilních středních školách.

2.3

Vytváření školních vzdělávacích programů v oborech přímo souvisejících s TOP na
netextilních středních školách.

2.4

Rozšiřování stávajících školních vzdělávacích programů na středních školách
obsahově blízkých technologiím TOP o specializace textilního a oděvního průmyslu.

2.5

Zavádění výuky technologií netextilních odvětví aplikujících textilie v rámci školních
vzdělávacích programů textilních a oděvních oborů vzdělání.

2.6

Podpora materiálního vybavení škol.

2.7

Spolupráce při zajišťování dalšího odborného vzdělávání a praktických stáží učitelů
odborných předmětů ve firmách.

2.8

Vytváření programů podnikových a krajských stipendií pro vybrané žáky a studenty.

2.9

Spolupráce při vzbuzení zájmu žáků základních škol a jejich rodičů o studium oborů
s uplatněním v textilním a oděvním průmyslu a při jejich náboru.

2.10 Zajišťování sponzorské podpory škol na všech úrovních vzdělávání, vytváření
motivačních programů podporujících vyšší zájem o technické obory a směřujících
k podpoře kvalitnější přípravy žáků na budoucí povolání.
2.11 Získávání odborníků z příbuzných oborů vzdělání a následné umožnění odborného
pomaturitního vzdělávání či vyššího odborného vzdělávání.
2.12 Průběžná aktualizace a rozvoj systému Národní soustavy povolání a Národní
soustavy kvalifikací podle potřeb technického rozvoje textilního a oděvního
průmyslu.
2.13 Podpora vzniku autorizovaných
v textilním a oděvním průmyslu.

osob

pro

přezkušování

profesních

kvalifikací

2.14 Propojení systému vzdělávání v mateřských, základních, středních a vysokých
školách.
2.15 Spolupráce v zajišťování praktické výuky žáků, především s partnerskými školami.
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Plán opatření regionální sektorové dohody
Tabulka č. 1 „Plán opatření Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu“
Opatření
č.

Cíl v realizační části

Opatření

Akce podporující příslušné opatření

Klíčoví aktéři

Výstup

Termín

Odpovědní
realizační partneři

Výstup

Termín
plnění

1.1. Podpora počátečního vzdělávání
1.1.1

Zajištění finančních
zdrojů

Využití všech dostupných zdrojů financování

Zjištění a následné využití všech dostupných
finančních zdrojů (ESF, státní rozpočet ČR,
krajské prostředky, finance od firem, apod.)

KHK,
zaměstnavatelé,
školy

Podpora udržení a
rozvoje TOP škol

DC

1.1.2

Přizpůsobení
obsahů ŠVP
reálným potřebám
zaměstnavatelů

Pravidelná setkávání partnerských škol a
zaměstnavatelů zaměřená na úpravy ŠVP –
příklon k technickým záležitostem, podpora
odbornosti nezbytné pro praxi

Vzájemné exkurze, setkávání, debaty, kulaté
stoly, změny ŠVP

Školy,
zaměstnavatelé

Výuka dle reálných
potřeb
zaměstnavatelů

SC, DC

1.1.3

Vytvoření
komunikačních,
informačních a
propagačních
kanálů

Vzájemné předávání informací

Pravidelná setkávání a nastavení systému
vzájemného informování, zprostředkování
informací studentům a výchovným
poradcům, prezentace firem ve školách,
informace z Úřadu práce ČR pro firmy i
školy, komunikace s žáky, studenty a rodiči,
apod.

Školy,
zaměstnavatelé, ÚP
ČR

Informace o
strategii
zaměstnanosti
podniků využitelné
při náborech žáků

SC, DC

1.1.4

Zvýšení prestiže
TOP oborů
v povědomí
veřejnosti s cílem
zvýšit zájem žáků o
obor

Zveřejnění příkladů dobré praxe

Mediální články, náborové materiály škol,
zveřejnění příkladů úspěšné spolupráce škol
a firem

ATOK, RROS, SR pro
TOK, KHK, školy,
zaměstnavatelé

Veřejně dostupné
informace, média

KC, SC

1.1.5

Využití systému
NSK pro tvorbu
vzdělávacích
programů

Profesní kvalifikace jako podklad pro obsah
školních vzdělávacích programů

Úprava a tvorba nových školních
vzdělávacích programů

Školy,
zaměstnavatelé

Upravené stávající
a nové školní
vzdělávací
programy

KC
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Opatření
č.

Cíl v realizační části

Opatření

Akce podporující příslušné opatření

Klíčoví aktéři

Výstup

Termín

Odpovědní
realizační partneři

Výstup

Termín
plnění

1.1. Podpora dalšího odborného vzdělávání

1.2.1

Využití systému
dalšího vzdělávání
pro získání
kvalifikované
pracovní síly z řad
dospělé populace

Identifikování bariér při získávání kvalifikované
pracovní síly z řad dospělé populace

Dotazníkový průzkum, statistiky Úřadu
práce ČR

ATOK, SR pro TOK,
ÚP ČR,
zaměstnavatelé

Výsledky
průzkumů a
statistik

SC, DC

1.2.2

Vytvoření podmínek
pro tvorbu a
realizaci programů
dalšího vzdělávání,
vytvoření podmínek
pro realizaci
programů dle NSK

Provádění zkoušek z profesních kvalifikací dle
požadavků zaměstnavatelů, rozvoj dalšího
vzdělávání zaměstnanců firem

Zkoušky z profesních kvalifikací, vzdělávací
kurzy, rekvalifikační kurzy

ATOK, SR pro TOK,
ÚP ČR,
zaměstnavatelé

Nárůst počtu
složených
zkoušek, počet
vzdělávacích akcí

SC, DC

Školy, vzdělavatelé,
zaměstnavatelé

Počet praxí, počet
zapojených
odborníků

KC, SC

1.3. Vytvoření partnerských vztahů
1.4. Zavedení programů dalšího odborného vzdělávání učitelů odborných předmětů
1.5. Respektování nadregionálního významu exkluzivních (jedinečných) oborů vzdělání textilního a oděvního sektoru
2. Podpora spolupráce vzdělavatelů, zaměstnavatelů a dalších účastníků regionální sektorové dohody

2.1.

Posílení aktivit na
krajské úrovni pro
zlepšení podmínek
pro efektivní
spolupráci
vzdělavatelů a
zaměstnavatelů

Realizace praktického vyučování u
zaměstnavatelů, podílení se odborníků z praxe na
výuce

Odborné praxe, stáže, účast odborníků u
závěrečných zkoušek
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Opatření
č.

Cíl v realizační části

Opatření

Akce podporující příslušné opatření

Klíčoví aktéři

Výstup

Termín

Odpovědní
realizační partneři

Výstup

Termín
plnění

2.2.

Úzká spolupráce na
úpravách
stávajících a
vytváření nových
RVP a ŠVP na
textilních školách

Užší komunikace ohledně potřeb zaměstnavatelů
a možností škol

Vzájemná komunikace, osobní návštěvy

Zaměstnavatelé,
školy

Náplň
vyučovaných
předmětů

SC, DC

2.3.

Spoluvytváření ŠVP
na netextilních
školách
souvisejících s TOP

Užší komunikace ohledně potřeb zaměstnavatelů
a možností škol

Vzájemná komunikace, osobní návštěvy

ATOK

Náplň
vyučovaných
předmětů

SC, DC

2.4.

Rozšiřování
stávajících ŠVP na
středních školách
obsahově blízkých
technologiím TOP o
specializace pro
textilní a oděvní
průmysl

Užší komunikace ohledně potřeb zaměstnavatelů
a možností škol

Vzájemná komunikace, osobní návštěvy

Zaměstnavatelé,
školy

Náplň
vyučovaných
předmětů

SC, DC

2.5.

Zavádění výuky
technologií
netextilních odvětví
aplikujících textilie
do ŠVP textilních
oborů

Užší komunikace ohledně potřeb zaměstnavatelů
a možností škol

Vzájemná komunikace, osobní návštěvy

Zaměstnavatelé,
školy

Náplň
vyučovaných
předmětů

SC, DC

2.6.

Podpora
materiálního
vybavení textilních
škol

Inovace stávajícího technického vybavení pro
výuku

Vybavení učeben, dílen a laboratoří

Zaměstnavatelé,
školy, KHK

Vybavení učeben,
škol

KC, SC
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Opatření
č.

Cíl v realizační části

Opatření

Akce podporující příslušné opatření

Klíčoví aktéři

Výstup

Termín

Odpovědní
realizační partneři

Výstup

Termín
plnění

2.7.

Spolupráce při
zajišťování dalšího
odborného
vzdělávání a
praktických stáží
učitelů odborných
předmětů ve
firmách TOP

Efektivní programy dalšího vzdělávání učitelů
odborných předmětů

Konzultace, stáže učitelů, pravidelné
vzdělávací akce

Zaměstnavatelé,
školy

Zvýšená odbornost
učitelů

KC, SC

2.8.

Zavedení programů
podnikových a
krajských stipendií

Podchycení nadějných studentů již v období školní
přípravy

Vypsání stipendií u určitých profesí ze strany
zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé,
školy, KHK

Počet stipendií

KC, SC

2.9.

Spoluvytváření
zájmu žáků ZŠ
(a jejich rodičů!)
o studium v oboru
TOP

Spolupráce při náboru žáků

Mediální články, exkurze, vzájemné
návštěvy, besedy ve školách, výstavy škol,
aktivity Informačních poradenských středisek
na ÚP ČR směrem k žákům a rodičům

Zaměstnavatelé,
školy, KHK, RROS,
KHK KHK, ÚP ČR

Zájem o obor

SC, DC

2.10.

Zajišťování
sponzorské podpory
textilních škol na
všech úrovních
vzdělání

Vyšší provázanost zaměstnavatelů s konkrétní
školou

Darovací či sponzorské smlouvy

Zaměstnavatelé

Vybavení škol

KC, SC

2.11.

Získávání odborníků
z příbuzných oborů
vzdělání a následné
umožnění
odborného
pomaturitního
vzdělávání či
vyššího odborného
vzdělávání

Nabídka umožňující snadnou změnu z jedné
příbuzné profese na druhou

Zaměstnavatelé přesně definují své potřeby
a na jejich základě vzniknou příslušné PK a
vzdělavatelé připraví příslušné vzdělávací
programy. ÚP pak pomůže coby
zprostředkovatel a částečně také zdroj
informací.

Zaměstnavatelé,
vzdělavatelé, školy,
ÚP ČR, vzdělávací
instituce

Počet
rekvalifikovaných
odborníků

SC, DC
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Opatření
Opatření

Akce podporující příslušné opatření

Klíčoví aktéři

Výstup

Termín

Odpovědní
realizační partneři

Výstup

Termín
plnění

č.

Cíl v realizační části

2.12

Průběžná
aktualizace a rozvoj
systému NSP a NSK
podle potřeb
technického rozvoje
textilního a
oděvního průmyslu

Aktivní působení v rámci ATOK a SR pro TOK,
RROS

Mediální články

ATOK, SR pro TOK

Zlepšení
legislativního
rámce

SC, DC

2.13

Podpora vzniku
nových
autorizovaných
osob (AOs)

Sjednocení postupů při získání autorizace ze
strany příslušných orgánů

Informační a osvětová činnost, pomoc při
implementaci AOs do personálních procesů,…

ATOK, SR pro TOK,
ÚP ČR

Počet vydaných
autorizací

SC, DC

2.14

Propojení systému
vzdělávání
v mateřských,
základních,
středních a
vysokých školách

Deklarovaná potřeba nebyla zatím promítnuta do
akčního plánu, ale je možno k ní v budoucnu
kdykoliv přistoupit a zrealizovat ji.

2.15

Spolupráce při
zajišťování
praktické výuky
žáků především
s partnerskými
školami

Deklarovaná potřeba nebyla zatím promítnuta do
akčního plánu, ale je možno k ní v budoucnu
kdykoliv přistoupit a zrealizovat ji.
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III. Operativní část RSD pro
Královéhradecký kraj v oblasti
textilního a oděvního průmyslu
Obsahem této části RSD je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnění opatření z II. části RSD,
AKČNÍ PLÁN.

POSLÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU
Detailním prováděcím podkladem pro naplňování jednotlivých opatření je Akční plán, uvedený
ve III. Operativní části této regionální sektorové dohody. Podle časového horizontu jsou jednotlivé cíle
definovány jako:
 Krátkodobé
 Střednědobé
 Dlouhodobé

s termínem realizace do 6 měsíců (KC)
s termínem realizace do 2 let (SC)
s termínem realizace více než 2 roky (DC)

- nejvyšší priorita
- vysoká priorita
- řeší sektorová dohoda

Cílem Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu
je nastavit a řešit krátkodobé cíle a střednědobé cíle, popř. první nezbytné kroky v krátkém časovém
horizontu, které ovlivní i dlouhodobé cíle. Na zjištění a potřeby v oblasti dlouhodobých cílů navazuje
působnost sektorové dohody, která má možnost efektivně koordinovat i neregionální spolupráci.

STRUKTURA AKČNÍHO PLÁNU









Číslo cíle / opatření akce
Akce k realizaci jednotlivých opatření (název a číslo)
Popis akce
Určení odpovědných výkonných partnerů RSD k jednotlivým akcím a jejich závazků – odpovědnosti
za přípravu a realizaci dané akce
Stanovení indikátorů úspěšnosti jednotlivých akcí – indikátorů pro vyhodnocování účinnosti akcí
(např. způsob, interval, subjekty a pravidla hodnocení)
Způsob vyhodnocování plnění indikátoru
Výstup / přínos / dopad
Vymezení časového rámce akcí a konečného termínu plnění – harmonogramu plnění k jednotlivým
akcím.

V akčním plánu mohou být uvedeny podpisy výkonných partnerů RSD u jednotlivých akcí (případně
odkaz na bilaterální či multilaterální dohody dílčích aktérů).
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REALIZACE AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU
 Akční plán bude zajišťován partnery, kteří podepsali bilaterální závazky spolupráce (viz příloha).
 Po podpisu regionální sektorové dohody budou výkonní partneři realizovat popsané akce vedoucí
k naplňování opatření a aktivit uvedených v akčním plánu a k dosažení stanovených cílů.
 Jednotlivá opatření budou společně naplňována v závislosti na popisu v akčním plánu s dodatkem,
že na základě průběžných vyhodnocení bude moci dojít k případné korekci, která bude dané
opatření či způsob jeho realizace aktualizovat vzhledem k případným změnám v potřebách
jednotlivých účastníků či jako důsledek změn v legislativě.
 Průběžná evaluace plnění aktivit bude realizována pravidelně minimálně jednou ročně, případně
častěji, dle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků.
 Průběžná evaluace plnění aktivit bude realizována vždy v lednu za předchozí kalendářní rok.
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Tabulka č. 2 „Akční plán Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu“
Číslo cíle /
opatření akce

Název akce

Popis akce

Odpovědní výkonní partneři

Indikátor

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

1. Podpora počátečního a dalšího odborného vzdělávání
1.1. Podpora počátečního vzdělávání

1.1.1
1.1.1.1
Zajištění
Využití dostupných
finančních zdrojů zdrojů financování

Návrh, vytváření a
vyhodnocování projektů a
grantových programů akčního
plánu Královéhradeckého kraje
na podporu oborů textilního a
oděvního průmyslu

KHK, VEBA, MILETA, JUTA,
NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ textil, Saurer Czech, LUKO,
Prádelny a čistírny Náchod, SSIS
Dvůr Králové nad Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, střešní
zástupci zaměstnavatelů, RROS

1.1.2
Přizpůsobení
obsahů ŠVP
reálným
potřebám
zaměstnavatelů

Zmapování uplatnitelnosti
v textilních oborech na základě
potřeb zaměstnavatelů v kraji,
sestavení demografické prognózy
mapující předpokládané odchody
pracovníků do důchodu
v horizontu 15 let

Demografická
KHK KHK, ÚP ČR, VEBA, MILETA,
prognóza mapující
JUTA, NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ - předpokládané
textil, Saurer Czech, LUKO,
odchody pracovníků
Prádelny a čistírny Náchod
do důchodu
v horizontu 15 let

1.1.2.2
Analýza nabízených
oborů ve vztahu
k poptávce
zaměstnavatelů

Porovnání poptávky
zaměstnavatelů s aktuální
strukturou středních škol v kraji

KHK, VEBA, MILETA, JUTA,
NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ textil, Saurer Czech, LUKO,
Prádelny a čistírny Náchod, střešní
zástupci zaměstnavatelů, ÚP ČR,
CLUTEX

1.1.2.3
Spolupráce KHK,
středních škol a
zaměstnavatelů při
otevírání nových
oborů a optimalizaci
stávajících oborů

V případě potřeby a podpory
zaměstnavatelů rozšiřování
stávající nabídky textilních a
oděvních oborů škol

KHK, SSIS Dvůr Králové n/Labem,
SPŠ Hronov, SŠOSE Červený
Kostelec, SPŠ textilní Liberec, SPŠ,
Nabídka textilních a
SOŠ a SOU Hradec Králové, VEBA,
oděvních oborů
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ – textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

1.1.2.1
Aktuální / střednědobá
a dlouhodobá poptávka
povolání na základě
potřeb zaměstnavatelů
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Počet a výše
subvencí

Přehled
porovnávající
poptávku
zaměstnavatelů
s aktuální strukturou
středních škol v kraji

Součet počtu a výše
subvencí

Existence
demografické
prognózy mapující
předpokládané
odchody pracovníků
do důchodu
v horizontu 15 let
v datové podobě
Existence přehledu
porovnávajícího
poptávku
zaměstnavatelů
s aktuální strukturou
středních škol v kraji
v datové podobě
Počet textilních a
oděvních oborů ve
vzdělávací nabídce
škol

Podpora udržení
a rozvoje
textilních škol

Průběžně
od
1. 6. 2015

Zmapování
budoucích
reálných
personálních
potřeb firem
textilního a
oděvního
průmyslu

Do konce
roku 2015

Vznik podkladu
pro další rozvoj
školství v TOP

Do konce
roku 2015

Dostatek oborů
vzdělání TOP
zaměření, které
mohou
absolventi ZŠ
v regionu
studovat

Pravidelně
1x ročně
od
1. 6. 2015

Číslo cíle /
opatření akce

Název akce

Popis akce

Odpovědní výkonní partneři

1.1.2.4
Spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů
na úpravě stávajících
ŠVP

Realizace úprav školních
vzdělávacích programů textilních
oborů reflektujících potřeby
zaměstnavatelů a vývoj
moderních technologií

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, VEBA,
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ – textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

1.1.3
Vytvoření
komunikačních,
informačních a
propagačních
kanálů

1.1.3.1
Vzájemné předávání
informací

Pravidelná setkávání a nastavení
systému informování, předávaní
informací ÚP ČR a
zaměstnavatelů o uplatnitelnosti
na trhu práce TOP školám;
prezentace firem ve školách,
exkurze žáků do firem, výstavy
škol za účasti zaměstnavatelů a
ÚP ČR, informování výchovných
poradců a studijních oddělení,
komunikace s žáky, studenty a
rodiči.

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, ÚP ČR,
VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ – textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod

1.1.4
Zvýšení prestiže
textilních a
oděvních oborů
v povědomí
veřejnosti
s cílem zvýšit
zájmu žáků o
obor

1.1.4.1
Zveřejňování příkladů
dobré praxe spolupráce
škol se zaměstnavateli

Uveřejňování článků na
webových stránkách škol, v tisku
a v náborových materiálech škol

1.1.4.2
Nábor absolventů ZŠ

Aktivní nábor mezi žáky ZŠ se
zdůrazněním perspektiv studia
textilních a oděvních oborů a
uplatnitelnosti jejich absolventů
na trhu práce; realizace
projektových dnů pro žáky ZŠ –
seznámení hravou formou
s oborem, podpora výhod studia
vhodnou propagací, zaměření i
na nižší ročníky, ideálně od
5. třídy (např. kroužky na ZŠ)

Indikátor

Inovace školních
vzdělávacích
programů

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

Počet inovovaných
školních vzdělávacích
programů

Výuka oborů
oděvní výroby a
oděvní tvorby dle
ŠVP
odpovídajících
reálné potřebě
zaměstnavatelů

Do konce
roku 2015
a
následně
každý rok

Počet sdělení

Porovnání počtu
sdělení v současnosti
a sdělení v budoucnu

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové

Počet článků

Zvýšení počtu článků
oproti současnosti

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ A
SOU Hradec Králové

Počet náborových
akcí

Porovnání počtu
v současnosti
realizovaných akcí a
akcí realizovaných
v budoucnu
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Zvýšení
informovanosti
studentů a jejich
rodičů o
možnostech
uplatnění
v partnerských
firmách školy a
zvýšení motivace
pro setrvání a
uplatnění
v oboru
Zvýšení
informovanosti o
fungování
spolupráce škol a
firem s
pozitivními
dopady na zájem
o studium
textilních oborů

Informovanost
žáků ZŠ o
výhodách studia
oděvních oborů

Pravidelně
1x ročně
od
1. 6. 2015

Pravidelně
1x ročně
od
1. 6. 2015

Pravidelně
1x ročně
od
1. 6. 2015

Číslo cíle /
opatření akce

Název akce

1.1.4.3
Pořádání dnů
otevřených dveří za
účasti zástupců
zaměstnavatelů

1.1.4.4
Motivace studentů
textilních oborů SŠ, aby
po absolvování studia
v oboru zůstali a hledali
uplatnění
v partnerských firmách

1.1.4.5
Mediální podpora –
propagace na podporu
textilních a oděvních
oborů a středních škol

Popis akce
V rámci dnů otevřených dveří SŠ
umožnění účasti zástupcům
partnerských firem, jejich aktivní
informování potenciálních
zájemců o studium a jejich
zákonných zástupců o
možnostech následného
uplatnění, zapojení firem do
programu dnů otevřených dveří
příslušných textilních škol
(období říjen–leden)

Motivační programy ze strany
TOP zaměstnavatelů, náborové
akce, zadávání studentských
odborných prací

Mediální podpora, předávání
informací ÚP ČR a
zaměstnavatelů o uplatnitelnosti
na trhu práce žákům ZŠ a jejich
rodičům, žákům středních škol

Odpovědní výkonní partneři

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové

VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ – textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod, SSIS Dvůr Králové
n/Labem, SPŠ Hronov, SŠOSE
Červený Kostelec, SPŠ textilní
Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec
Králové

Indikátor

Počet firem
účastnících se dnů
otevřených dveří

Počet akcí

KHK, SSIS Dvůr Králové n/Labem,
SPŠ Hronov, SŠOSE Červený
Kostelec, SPŠ textilní Liberec, SPŠ,
SOŠ a SOU Hradec Králové, obce,
města, střešní zástupci
Počet mediálních
zaměstnavatelů, VEBA, MILETA,
výstupů
JUTA, NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ textil, Saurer Czech, LUKO,
Prádelny a čistírny Náchod, ATOK,
CLUTEX
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Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

Počet firem
účastnících se dnů
otevřených dveří

Informovanost
žáků ZŠ a jejich
zákonných
zástupců o
výhodách studia
oděvních oborů a
možnostech
následného
uplatnění

Pravidelně
1x ročně
od
1. 6. 2015

Porovnání počtu
v současnosti
realizovaných akcí a
akcí realizovaných
v budoucnu

Zvýšení
informovanosti
absolventů o
možnostech
Pravidelně
uplatnění
jednou až
v partnerských
dvakrát
firmách a zvýšení ročně od
motivace pro
1. 6. 2015
setrvání a
uplatnění
v oboru

Součet počtu
mediálních výstupů

Získání nových
žáků a studentů
pro klíčové obory
textilního a
oděvního
průmyslu

Do konce
roku 2015
a dále
průběžně

Číslo cíle /
opatření akce
1.1.5
Využití systému
Národní
soustavy
kvalifikací pro
tvorbu
vzdělávacích
programů

Název akce

1.1.5.1
Profesní kvalifikace jako
podklad pro obsah a
standardy vzdělávacích
programů

Popis akce

Školy předělávající stávající či
tvořící nové vzdělávací programy
budou vycházet z obsahu a
standardů profesních kvalifikací
obsažených v Národní soustavě
kvalifikací

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

Stanovení procenta
takto vzniklých
vzdělávacích
Počet takto vzniklých programů vůči
vzdělávacích
celkovému počtu
programů
předělaných nebo
nově vzniklých
vzdělávacích
programů

Zohlednění
požadavků a
potřeb zaměstnavatelů v rámci
vzdělávacích
programů,
všeobecná
standardizace a
porovnatelnost
obsahu i úrovně

Soustavně
od
1. 6. 2015

ÚP ČR, střešní zástupci
zaměstnavatelů, VEBA, MILETA,
JUTA, NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ
– textil, Saurer Czech, LUKO,
s.r.o., Prádelny a čistírny Náchod

Počet získaných
pracovníků v TOP
oborech z jiných než
absolventských
personálních zdrojů

Součet počtu
získaných pracovníků

Využití systému
DV pro získání
kvalifikované
pracovní síly
z řad dospělé
populace z jiných
než
absolventských
zdrojů

Do konce
roku 2015
a dále
průběžně

Počet složených
zkoušek

Nárůst počtu
složených zkoušek

Zvýšení možností
rozšíření
odbornosti
dospělých

Do konce
roku 2015
a dále
průběžně

Nárůst počtu
úspěšných absolventů
dalšího vzdělávání

Zvýšení
odbornosti
dospělých
v oblasti oděvní
výroby a oděvní
tvorby

Pravidelně
jednou
ročně od
1. 6. 2015

Odpovědní výkonní partneři

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové

Indikátor

1.2. Podpora dalšího odborného vzdělávání
Identifikace kvalifikované
pracovní síly z řad dospělé
populace, popř. subjektů
vhodných pro rekvalifikaci, a
jejich následné zaktivizování,
zaškolení a rekvalifikování
prostřednictvím dalšího
vzdělávání a následně i získání
pro práci v textilních a oděvních
oborech

1.2.1
Využití systému
DV pro získání
kvalifikované
pracovní síly
z řad dospělých

1.2.1.1
Další personální zdroje
v TOP oborech

1.2.2
Vytvoření
podmínek pro
tvorbu a
realizaci
programů DV a
pro realizaci
programů dle
NSK

1.2.2.1
AOs budou na základě poptávky
Provádění zkoušek z
zaměstnavatelů organizovat a
profesních kvalifikací dle provádět zkoušky z profesních
požadavků
kvalifikací v požadovaných
zaměstnavatelů
textilních a oděvních programech

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, VEBA,
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ – textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

1.2.2.2
Poskytování dalšího
vzdělávání pro
zaměstnance firem
v oblasti textilního a
oděvního průmyslu

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, Centrum
andragogiky, KHK KHK

Realizace programů dalšího
vzdělávání zaměstnanců v oblasti
TOP dle požadavků
zaměstnavatelů, v návaznosti na
strategii firem v oblasti řízení
lidských zdrojů
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Počet úspěšných
absolventů dalšího
vzdělávání

Číslo cíle /
opatření akce

Název akce

Popis akce
Realizace programů dalšího
vzdělávání v oblasti klíčových
dovedností zaměstnanců dle
požadavků zaměstnavatelů
(procesní řízení, management,
ekonomika, marketing, obchod,
komunikace, IT, jazyky)

1.2.2.3
Podpora TOP
zaměstnavatelů při
využívání prvků dalšího
vzdělávání a využívání
možností získání
kvalifikace dle NSK

Podpora rozvoje a implementace
Národní soustavy kvalifikací

Odpovědní výkonní partneři

Centrum andragogiky

Střešní zástupci zaměstnavatelů

Indikátor

Počet úspěšných
absolventů dalšího
vzdělávání

Vznik
autorizovaných osob

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

Nárůst počtu
úspěšných absolventů
dalšího vzdělávání

Zvýšení
odbornosti
dospělých
v klíčových
dovednostech a
efektivitě práce

Součet počtu nově
vzniklých
autorizovaných osob

Schopnost
zaměstnavatelů
se významným
způsobem podílet
na systému
do konce
kvalifikace
roku 2015
stávajících či
potencionálních
zaměstnanců a
ovlivňovat ho

Součet uzavřených
smluv

Všeobecný přínos
pro odbornou
Průběžně
úroveň
od
budoucích
1. 6. 2015
zaměstnanců

Součet pracovišť

Přenos
know-how
z praxe do výuky

Pravidelně
jednou
ročně od
1. 6. 2015

2. Podpora spolupráce vzdělavatelů, zaměstnavatelů a dalších účastníků RSD
2.1.
Posílení aktivit
na krajské úrovni ke zlepšení
podmínek pro
efektivní
spolupráci
vzdělavatelů a
zaměstnavatelů

2.1.1
Navázání spolupráce
s regionálními firmami

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Výzvy středních textilních škol
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
firmám k navázání či prohloubení
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
spolupráce
SOU Hradec Králové

2.1.2
Zvýšení podílu
praktického vyučování
na pracovištích
zaměstnavatelů

VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ - textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod, SSIS Dvůr Králové
n/Labem, SPŠ Hronov, SŠOSE
Červený Kostelec, SPŠ textilní
Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec
Králové

Realizace výuky týden ve škole,
týden praxe ve firmě pod
odborným dozorem, odborné
praxe, stáže, apod.
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Počet zapojených
firem

Počet pracovišť

Do konce
roku 2015
a dále
průběžně

Číslo cíle /
opatření akce

Název akce

Popis akce

Odpovědní výkonní partneři

Indikátor

2.1.3
Zapojení odborníků
z praxe do závěrečných
zkoušek

Zajištění odborníků z praxe
doporučených KHK KHK u
závěrečných zkoušek textilních
oborů s možností získání
Osvědčení HK ČR pro úspěšné
absolventy

HK ČR, KHK KHK, VEBA, MILETA,
JUTA, NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ textil, Saurer Czech, LUKO,
Počet vydaných
Prádelny a čistírny Náchod, SPŠ
osvědčení
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

2.2.
Úzká spolupráce
na úpravách
stávajících a
vytváření nových
RVP a ŠVP na
textilních SŠ

2.2.1
Regionální průzkum
požadavků firem na
absolventy středních
textilních škol a SŠ
jiných, s TOP
souvisejících oborů

Demografická studie,
dotazníková anketa, semináře a
workshopy firem v souvislosti s
akcemi CLUTEX nebo České
technologické platformy pro
textil, předání výstupů KHK,
školám, následně možná úprava
ŠVP

CLUTEX, ČTPT, KHK KHK, ATOK,
VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ - textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod

2.3.
Spolupráce
netextilních SŠ a
zaměstnavatelů
při úpravách a
vytváření nových
RVP a ŠVP
v textilních
oborech

2.3.1
Jednání středních škol a
firem o obsahu
odborného vzdělávání
v textilním a oděvním
průmyslu

Osobní vyjednávaní

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, VEBA,
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ - textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

2.4.
Rozšiřování
stávajících ŠVP
na SŠ blízkých
textilním
technologiím o
specializace TOP

2.4.1
Jednání středních škol a
firem o obsahu
odborného vzdělávání
v textilním a oděvním
průmyslu

Osobní vyjednávaní

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, VEBA,
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ - textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

2.5.
Zavádění výuky
technologií
netextilních
odvětví aplikující
textilie do ŠVP
TOP oborů

2.5.1
Jednání SŠ a firem o
rozšíření obsahu
odborného vzdělávání o
znalost technologií
odvětví aplikujících
textilie

Osobní vyjednávaní

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
SOU Hradec Králové, VEBA,
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ - textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

24

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

Součet vydaných
osvědčení

Přenos
know-how z
praxe do výuky

Do konce
roku 2015
a dále
průběžně

Počet zapojených
firem a počet
středních škol
zapojených do
dotazníkového
šetření

Vyhodnocení
dotazníkového šetření

Přehled
požadavků firem
na absolventy SŠ
textilních a SŠ
jiných, s TOP
souvisejících
oborů

Do
konce
listopadu
2015

Počet realizovaných
úprav, počet nových
ŠVP, RVP

Přínos pro
odbornou úroveň
Vyhodnocení informací
budoucích
ze středních škol
zaměstnanců
textilních firem

Do
11/2015 a
dále
průběžně
v lednu
každého
roku

Počet realizovaných
úprav, počet nových
ŠVP, RVP

Přínos pro
odbornou úroveň
Vyhodnocení informací
budoucích
ze středních škol
zaměstnanců
textilních firem

Do
11/2015 a
dále
průběžně
v lednu
každého
roku

Počet realizovaných
úprav, počet nových
ŠVP, RVP

Přínos pro
odbornou úroveň
Vyhodnocení informací
budoucích
ze středních škol
zaměstnanců
textilních firem

Do
11/2015 a
dále
průběžně
v lednu
každého
roku

Číslo cíle /
opatření akce
2.6.
Podpora
materiálního
vybavení
textilních škol

2.7.
Spolupráce při
zajišťování DV a
praktických stáží
učitelů
odborných
předmětů ve
firmách

2.8.
Zavedení
programů
podnikových a
krajských
stipendií

Název akce

Popis akce

Odpovědní výkonní partneři

Indikátor

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

III.
čtvrtletí
2015

Spolupráce s firmami v regionu,
snaha o zkvalitnění výuky
prostřednictvím inovace
technického vybavení školních
dílen, popř. textilních laboratoří
přímo z firem nebo
prostřednictvím projektů EU

KHK, VEBA, MILETA, JUTA,
NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ - textil,
Saurer Czech, LUKO, Prádelny a
čistírny Náchod, SSIS Dvůr
Získané vybavení
Králové n/Labem, SPŠ Hronov,
SŠOSE Červený Kostelec, SPŠ
textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU
Hradec Králové

Počet nově získaných
přístrojů, strojů,
vybavení

Kvalita výuky

2.7.1
Efektivní programy
dalšího vzdělávání
učitelů

Realizace programů a aktivit pro
další vzdělávání pedagogů,
realizace pilotních vzdělávacích
programů

VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ - textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod, SSIS Dvůr Králové
n/Labem, SPŠ Hronov, SŠOSE
Červený Kostelec, SPŠ textilní
Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec
Králové, Centrum andragogiky

Počet proškolených
pedagogů

Součet počtu
proškolených
pedagogů

Přenos
know-how z
praxe do výuky

Do konce
roku 2015
a dále
průběžně

2.7.2
Organizace stáží pro
učitele středních
textilních škol

SSIS Dvůr Králové n/Labem, SPŠ
Hronov, SŠOSE Červený Kostelec,
SPŠ textilní Liberec, SPŠ, SOŠ a
Spolupráce s textilními firmami v
SOU Hradec Králové, VEBA,
regionu
MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a spol.,
BARTOŇ - textil, Saurer Czech,
LUKO, Prádelny a čistírny Náchod

Počet stáží

Součet počtu stáží /
návštěv

Zvýšení
odbornosti
učitelů

Průběžně
od
1. 6. 2015

2.8.1
Stipendia pro žáky
oboru TOP poskytované
od zaměstnavatelů

VEBA, MILETA, JUTA., NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ - textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Spolupráce s firmami v regionu a
Náchod, SSIS Dvůr Králové
případné navýšení stipendií pro
n/Labem, SPŠ Hronov, SŠOSE
obory, které budou mít uplatnění
Červený Kostelec, SPŠ textilní
Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec
Králové

Počet stipendií

Součet počtu stipendií

Počet stipendistů
/ kvalifikovaná
pracovní síla

Průběžně
od
1. 6. 2015

2.8.2
Krajské granty na
udělování stipendií

Podpora udělování krajských
stipendií v TOP oborech

Počet stipendií

Součet počtu stipendií

Počet stipendistů
/ kvalifikovaná
pracovní síla

Průběžně
od
1. 6. 2015

2.6.1
Inovace stávajícího
technického vybavení
pro výuku

KHK
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Číslo cíle /
opatření akce

2.9.
Spoluvytváření
zájmu žáků ZŠ o
studium v oboru
TOP

Název akce

2.9.1
Spolupráce při náboru
žáků ZŠ a zvyšování
jejich motivace

2.10.
Zajišťování
sponzorské
2.10.1
podpory
Individuální motivační
textilních škol na programy
všech úrovních
vzdělávání

2.11.
Podpora vzniku
autorizovaných
osob

2.11.1
Podpora tvorby
profesních kvalifikací,
vznik autorizovaných
osob v TOP

Popis akce

Odpovědní výkonní partneři

Indikátor

Účast na výstavách SŠ za účasti
zaměstnavatelů, ÚP ČR a
účastníků RSD, aktivní podpora
zájmu žáků ze strany IPS, SŠ a
firem, účast pracovníků IPS ÚP
ČR, odborných učitelů SŠ a
zástupců TOP na setkáních
s žáky a rodiči na ZŠ, aktivní
podpora oborů na setkáních
výchovných poradců

KHK KHK, SSIS Dvůr Králové
n/Labem, SPŠ Hronov, SŠOSE
Červený Kostelec, SPŠ textilní
Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec
Počet uchazečů o
Králové, VEBA, MILETA, JUTA,
studium
NYKLÍČEK a spol., BARTOŇ - textil,
Saurer Czech, LUKO, Prádelny a
čistírny Náchod, ÚP ČR

Tvorba a realizace individuálních
podpůrných aktivit a programů
jednotlivých firem s konkrétními
školami v regionu, v souvislosti s
bodem 2.9.
Vytváření motivačních programů
podporující vyšší zájem o
technické obory a směřující k
podpoře kvalitnější přípravy žáků
a studentů na budoucí povolání

VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ - textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod

Spolupráce s firmami v regionu,
informační a osvětová činnost,
pomoc při implementaci AOs do
personálních procesů,…

VEBA, MILETA, JUTA, NYKLÍČEK a
spol., BARTOŇ - textil, Saurer
Czech, LUKO, Prádelny a čistírny
Náchod, SSIS Dvůr Králové
n/Labem, SPŠ Hronov, SŠOSE
Červený Kostelec, SPŠ textilní
Liberec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec
Králové

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos
/ dopad

Termín
plnění

Součet přijatých
přihlášek k oboru

Naplnění třídy

Počátek
školního
roku od
1. 9. 2015

Počet programů

Objem poskytnutých
prostředků

Vyšší úroveň
teoretických a
praktických
znalostí
absolventů
studia

Průběžně
od
1. 6. 2015

Počet autorizací

Součet vydaných
autorizací

Dostupnost
získání
autorizace

Průběžně
od
1. 6. 2015

Na akční plán navazují jednotlivé bilaterální dohody, které specifikují závazky výkonných partnerů regionální sektorové dohody i jednotlivé akce –
termíny, rozsah, způsob zabezpečení akce a pravidla komunikace mezi výkonnými partnery regionální sektorové dohody.
V případě uzavření bilaterálních dohod (a to i v průběhu realizace RSD) se do akčního plánu zapisují pouze jejich názvy. Bilaterální dohody se evidují
a stávají přílohami akčního plánu.
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PODPISY SUBJEKTŮ VYJADŘUJÍCÍCH PODPORU
REGIONÁLNÍ SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
V OBLASTI TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU
Zde jsou podepsány firmy a organizace vyjadřující podporu Regionální sektorové dohodě pro
Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu s možností budoucího přistoupení do
pozice realizačního partnera.
Název subjektu; jméno, příjmení a
funkce signatáře

Datum

V ……………………………………,


dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
V ……………………………………,



dne ………………………………….
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Podpis

Seznam zkratek:
AOs

- autorizovaná osoba

ATOK

- Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

ČMKOS

- Českomoravská konfederace odborových svazů

DV

- další vzdělávání

DC

- dlouhodobý cíl

IPS

- Informační a poradenská střediska

KC

- krátkodobý cíl

KHK

- Královéhradecký kraj

KHK KHK

- Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

NSK

- Národní soustava kvalifikací

NSP

- Národní soustava povolání

NÚV

- Národní ústav pro vzdělávání

OS TOK

- Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

PK

- profesní kvalifikace

RSD

- regionální sektorová dohoda

RVP

- rámcový vzdělávací program

SC

- střednědobý cíl

SD

- sektorová dohoda

SR pro TOK

- Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

ŠVP

- školní vzdělávací program

ÚP ČR

- Úřad práce ČR

SŠIS

- Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

SŠOSE

- Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec

TOP

- textilní a oděvní průmysl

TUL

- Technická univerzita v Liberci
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