SEKTOROVÁ DOHODA
pro zemědělství

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
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU
Současná ekonomická situace negativně ovlivňuje možnosti pracovního uplatnění absolventů
zemědělských odborných škol. Ti jsou na trhu práce zvlášť zranitelní, neboť zaměstnavatelé
v požadovaném kompetenčním rejstříku preferují jejich praktické zkušenosti. Zhoršená
uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů na trhu práce je z velké části zapříčiněna
technickým a technologickým zaostáváním školních hospodářství, která poskytují praktické
vyučování žákům škol s resortním zaměřením.
Z provedených analýz (Vyhodnocení šetření
požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet
pracovních sil v zemědělství, Agrární komora ČR,
2011; Analýza současných potřeb absolventů ze
škol resortního odborného vzdělávání a prognóza
budoucího vývoje, ÚZEI, 2010; Informační analýza pro tvorbu koncepce odborného vzdělávání
v resortních oborech zemědělství, ÚZEI, 2010)
vyplývá, že zemědělské podniky deklarují
výraznou nespokojenost s praktickými znalostmi a
dovednostmi absolventů zemědělských škol.
Právě zajišťování odborné praxe žáků ve školách,
jež mají zavedeny obory vzdělávání resortního
zaměření, je však dlouhodobě problematické.
V předchozím období byly prakticky vyčerpány
možnosti, jak dosáhnout potřebné stabilizace a
podpory školních hospodářství, nezbytné podmínky pro zajištění praktické odborné přípravy žáků
zemědělských odborných škol.

Z provedených analýz rovněž vyplynulo, že 50 %
žáků pochází z městského prostředí a zároveň
42 % žáků uvádí, že nemá před nástupem do školy
vůbec žádnou praxi v zemědělství. To pochopitelně zvyšuje důležitost existence takových
školních provozů, kde je možné získávat praktické
dovednosti a nabývat potřebné pracovní zkušenosti.
Strukturální šetření Agrocenzus 2010 potvrdilo, že
do pěti let dojde v zemědělství k masivní generační obměně a tomuto odvětví budou scházet
kvalifikovaní odborníci dobře připravení na praktickou činnost.
Pro zajištění lepší návaznosti na vlastní uplatnění
v podniku a následnou spokojenost zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců je tedy třeba
zvýšit praktickou připravenost všech absolventů
zemědělských odborných škol.

Příčiny problému
Důvodem zaostávání provozů pro praktickou přípravu je jednak špatná dotační politika v oblasti investic
do školních hospodářství (pro školní hospodářství nebyly v minulých letech vypsány žádné dotační tituly
umožňující investice) a zároveň vysoká ekonomická náročnost při pořizování technologií pro prakticky
všechny typy výrob v oboru.
Školní hospodářství nemohou být vzhledem ke svému určení rovnocenným konkurentem na agrárním
trhu a k zajištění svého provozu se neobejdou bez dodatečných finančních prostředků od zřizovatele.
Ve srovnání s jinými typy praktického vyučování v technicky zaměřených školách musí být provoz ve
školním hospodářství zajišťován nepřetržitě (a to jak v živočišné, tak i rostlinné výrobě). Školní
hospodářství také musí, z titulu svého vzdělávacího poslání, udržovat celý sortiment výroby, ať rostlinné,
nebo živočišné, na rozdíl od běžného komerčního výrobního podniku, který se často specializuje na
omezené množství komodit.
Problematickou oblastí je i další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných předmětů, proto je
potřeba ve spolupráci se zaměstnavateli zvyšovat odbornou připravenost pedagogických pracovníků.
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Rámcové problémy oboru z hlediska RLZ






Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro práci v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, jak
z počátečního, tak z dalšího vzdělávání.
Systém odborného vzdělávání nezajišťuje dostatek kvalitních absolventů pro činnost v sektoru.
Neexistence trvalého odborného vzdělávání stávajících pracovníků, především z hlediska inovací a
nových technologií.
Nedostatečné poskytování odborných informací pro činnost ve výrobě.
Nedostatečná medializace studijních oborů.
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I. Strategická část
sektorové dohody
Vizí sektorové dohody pro zemědělství je umožnit vytvoření Center odborného vzdělávání
(dále jen „Centra“), jako další možnosti realizace praktického vyučování.
Centra vhodně doplní střední odborné vzdělávání v oborech vzdělání skupiny 41 Zemědělství
a lesnictví, vedle realizace praktického vyučování ve školních statcích, školních
hospodářstvích a na pracovištích zaměstnavatelů. Nabídnou kvalitní technické a
technologické vybavení, které umožní žákům středních odborných škol absolvovat praktické
vyučování na vysoké odborné úrovni, v souladu s požadavky zaměstnavatelů.
Praktické vyučování v Centrech bude vhodným doplněním praktického
realizovaného ve školních hospodářstvích a na pracovištích zaměstnavatelů.

vyučování

Vytvořená centra též poskytnou kvalitní zázemí pro celoživotní vzdělávání a umožní rovněž absolvování
odborných stáží.
Sektorová dohoda pro zemědělství se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů
(za zaměstnavatele a za profesní oblast Agrární komora ČR, za oblast vzdělávání Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy při vytváření Center a smluvně zajistit jejich správu. Sektorová dohoda by měla
napomoci k řešení problematiky dotýkající se vzdělávání v oboru zemědělství, zahradnictví a lesnictví a
vést ke stabilizaci v zajištění praktické připravenosti absolventů zemědělských odborných škol.

Cíle SD:
1. cíl

Příprava podmínek pro vytvoření další alternativy odborného vzdělávání - Center

2. cíl

Příprava návrhů, organizace a způsobu provozu Center

Sektorová dohoda není právně vymahatelná, ale vytváří organizační, morální a etický rámec pro všechny
účastníky. Umožňuje konkretizovat jednotlivé záměry, definuje reálné cíle a výstupy nezbytné pro
úspěšné splnění záměru.

4

DEKLARAČNÍ ČLÁNEK
strategických partnerů sektorové dohody
Sektorová dohoda je uzavírána pod patronací strategických partnerů, kteří se zavazují, že
budou svou autoritou a svým jednáním působit na vytváření aktivního prostředí k naplnění
záměru sektorové dohody.
Připojení se ke strategickému partnerství je otevřené po celou dobu existence Sektorové
dohody pro zemědělství, stejně jako konkrétní spolupráce se zájemci o realizaci opatření
v akčním plánu.

Nasměrování podpory strategických partnerů SD směrem k naplnění cílů:
 způsob podpory (případně kontroly) cílů i opatření sektorové dohody a ze strany vrcholových orgánů
– strategických partnerů sektorové dohody
 doporučení realizačních partnerů a jejich rolí v sektorové dohodě.

Seznam strategických partnerů sektorové dohody
Ministerstva
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Asociace a svazy
Agrární komora České republiky a
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Asociace samostatných odborů
Sektorové rady
Sektorová rada pro zemědělství
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II. Realizační část
sektorové dohody
Pro řešení problematiky v oblasti RLZ pro předmětnou oblast a pro dosažení cílů vytýčených v I. části
sektorové dohody jsou vytyčena následující opatření.

Opatření sektorové dohody směřující k zadaným cílům:
1. cíl

Příprava podmínek pro vytvoření Center
Opatření:
1.1 Návrh právního postavení Centra a rozdělení kompetencí partnerů při jeho správě.
1.2 Stanovení minimálních parametrů pro jednotlivé typy Center.
1.3 Vytipování vhodných regionů pro vybudování Center.

2. cíl

Příprava návrhů organizace a způsobu provozu Center
Opatření:
2.1 Vytipování a analýza potenciálních zdrojů financování provozu Center.
2.2 Návrh organizační struktury jednotlivých typů Center.
2.3 Návrhy úprav rámcových vzdělávacích programů v oblasti praktické výuky a s ohledem na
potřeby trhu práce
2.4 Zjištění možností podpory ze strany podnikatelské sféry.

Všechna opatření jsou rozdělena v Akčním plánu podle horizontu, v jakém je možné je realizovat na:
Krátkodobá opatření (s termínem do 31. prosince 2016)
Střednědobá opatření (termín realizace do dvou let od podpisu SD)
Dlouhodobá opatření (termín realizace více než dva roky od podpisu SD)
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Plán opatření Sektorové dohody pro zemědělství
Č.
1.

Realizační partneři
sektorové dohody

Opatření podporující příslušné opatření

Termín
realizace

Výstupy

CÍL: Příprava podmínek pro vytvoření Center

1.1

Návrh právního postavení Centra a rozdělení
kompetencí partnerů při jeho správě

AK ČR

30.9.2015

Doporučené právní
postavení Centra

1.2

Stanovení minimálních parametrů pro
jednotlivé typy Center

AK ČR,

30.9.2015

Stanovené minimální parametry
Center

1.3

Vytipování vhodných regionů pro vybudování
Center

AK ČR, kraje

30.9.2015

Přehled
doporučených
lokalit

2.

CÍL: Příprava návrhů organizace a způsobu provozu Center

2.1

Vytipování a analýza potenciálních zdrojů
financování provozu Center

AK ČR, , kraje

30.11.2015

Přehled zdrojů
financování Center

2.2

Návrh organizační struktury jednotlivých typů
Center

AK ČR, kraje

30.11.2015

Návrh organizační
struktury

2.3

Návrhy úprav rámcových vzdělávacích
programů ve spolupráci se zaměstnavateli

MŠMT, AK ČR, SR pro
zemědělství

31.12.2017

Návrhy upravených
RVP

2.4

Zjištění možností podpory ze strany
podnikatelské sféry

AK ČR

30.11.2016

Přehled potenciálních partnerů
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REALIZAČNÍ PARTNEŘI
SEKTOROVÉ DOHODY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
Seznam realizačních partnerů sektorové dohody
Ministerstva
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Asociace a svazy
Agrární komora České republiky a
Sektorové rady
Sektorová rada pro zemědělství
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III. Operativní část
sektorové dohody
Obsahem této části sektorové dohody je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnění
opatření z II. části sektorové dohody:
Akční plán bude zajišťován partnery, kteří podepsali bilaterální závazky spolupráce – viz příloha.

Akční plán Sektorové dohody pro zemědělství
Č.

Akce podporující příslušné
opatření

Výkonní partneři
sektorové dohody

Termín
realizace

Výstupy

1. CÍL: Příprava podmínek pro vytvoření Center
1.1 Návrh právního postavení Centra a rozdělení kompetencí partnerů při jeho správě
Konzultace možností právního
1.1.1 postavení Center s právníky
(např. NOZ)

AK ČR, kraje

Návrh právní formy

Tvorba návrhu na rozdělení
kompetencí při správě Centra

AK ČR, kraje

Návrh na rozdělení kompetencí

1.1.2

1.2 Stanovení minimálních parametrů pro jednotlivé typy Center
Stanovení minimálního
rozsahu vykonávaných
1.2.1
činností – obecně zemědělské
centrum

AK ČR,

Přehled o minimálním rozsahu
činnosti Centra

Stanovení minimálního
rozsahu vykonávaných
1.2.2
činností – zahradnické
centrum

AK ČR,

Přehled o minimálním rozsahu
činnosti Centra

Stanovení minimálního
1.2.3 rozsahu vykonávaných
činností – lesnické centrum

AK ČR,

Přehled o minimálním rozsahu
činnosti Centra

1.3 Vytipování vhodných regionů pro vybudování Center
Sběr informací o školních
1.3.1 hospodářství vhodných pro
vybudování COV
Porovnání výchozího stavu
vhodných školních hospo1.3.2
dářství s minimálními požadavky na příslušný typ centra
1.3.3

Vytipování vhodných lokalit
pro Centra

Přehled o stavu vhodných
školních hospodářstvích

AK ČR, MŠMT,

AK ČR,

Výsledek porovnání

AK ČR, kraje

Návrh

2. CÍL: Příprava návrhů organizace a způsobu provozu Center
2.1 Vytipování a analýza potenciálních zdrojů financování provozu Center
2.1.1

Analýza možností financování
provozu Centra

AK ČR, vytipované
kraje

Přehled možností
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Podpisy
viz
příloha č.

Č.

Akce podporující příslušné
opatření

Výkonní partneři
sektorové dohody

Termín
realizace

Výstupy

Podpisy
viz
příloha č.

2.2 Návrh organizační struktury jednotlivých typů Center
Analýza potřeb personálního
2.2.1 zajištění centra s ohledem na
požadované činnosti
2.2.2

Stanovení organizační struktury a počtu zaměstnanců

AK ČR, MŠMT, kraje

Přehled o potřebném
personálním zajištění

MŠMT, AKČR,

Organizační struktura

2.3 Návrhy úprav rámcových vzdělávacích programů v návaznosti na využití Center
Shromáždění požadavků
2.3.1 zaměstnavatelů na obsah
praktického vyučování
2.3.2

Zpracování vzorových
vzdělávacích nabídek Center

Návrhy úprav rámcových
2.3.3 vzdělávacích programů ve
spolupráci se zaměstnavateli

Přehled o požadavcích
zaměstnavatelů

AK ČR,
MŠMT (NÚV),

Vzorové vzdělávací nabídky

MŠMT, SR pro
zemědělství, AK ČR

Návrhy změn

2.4 Zjištění možností podpory ze strany podnikatelské sféry

Na akční plán budou navazovat jednotlivé bilaterální dohody, které specifikují závazky výkonných
partnerů sektorové dohody i jednotlivé akce – termíny, rozsah, způsob zabezpečení akce a pravidla
komunikace mezi výkonnými partnery sektorové dohody. Tyto bilaterální dohody se stávají přílohami
akčního plánu.
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Seznam zkratek
AK ČR
AOs
COV
ČR
DV
FDV
JP
MŠ
MPSV
MŠMT
MZe
ND
NOZ
NSK
NSP
NÚV
PK
RLZ
RSD
RVP
SD
SOŠ
SP ČR
SR
SŠ
ŠVP
ÚP ČR
VŠ
ZŠ

Agrární komora ČR
autorizovaná/é osoba/y
centrum odborného vzdělávání
Česká republika
další vzdělávání
Fond dalšího vzdělávání
jednotka práce
mateřská škola
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Národní dohoda
nový obchodní zákoník
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava povolání
Národní ústav pro vzdělávání
profesní kvalifikace
rozvoj lidských zdrojů
regionální sektorová dohoda
rámcový vzdělávací program
sektorová dohoda
střední odborná škola
Svaz průmyslu a dopravy ČR
sektorová rada
střední škola
školní vzdělávací program
Úřad práce České republiky
vysoká škola
základní škola
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