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Otevřená strategie Hospodářské komory České republiky 
pro odborné vzdělávání 

▪ shrnuje závěry kulatých stolů HK ČR (únor – březen 2018), vyjadřuje postoj a pozici HK ČR, její 
priority a cíle v oblasti počátečního i dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
nabízí příležitosti pro rozvoj jejích dalších aktivit 
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Jaké jsou naše priority? Čeho chceme docílit?
Odborné vzdělávání jako atraktivní profesní volba       

Moderní obory a programy odborného vzdělávání

Kvalita dalšího profesního vzdělávání

Více praxe a kvality v odborném vzdělávání

Prostupný systém odborného vzdělávání

Inovace a excellence v odborném vzdělávání

Odborné vzdělávání jako cesta k podnikání 
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Inovace a excellence v odborném vzdělávání

Průmysl 4.0 – digitalizace a automatizace
▪ Chceme být iniciátory změny počátečního a dalšího vzdělávání ve vazbě na procesy související 

s Průmyslem 4.0 

▪ HK ČR podporuje vedle studijních oborů SOŠ také profesně zaměřené studijní programy vysokých škol, 
jejich inovace ve prospěch dosažení zaměstnavateli požadovaných výsledků vzdělávání 

▪ Podporujeme transfer výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do podnikové praxe; budeme se 
podílet na vytvoření platformy, jejímž prostřednictvím spolu mohou lépe komunikovat univerzitní, 
výzkumná pracoviště a firmy jako součást aplikační sféry
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Jak k tomu chceme dospět?

Podpora polytechnického vzdělávání - kariérové poradenství

▪ Chceme již na základní škole posilovat zájem dětí o studium předmětů 
z oblasti STEM, přírodních věd (Science), techniky (Technology), 
technologie (Engineering) a matematiky  

▪ Chceme spolupracovat při poskytování kariérového poradenství a 
realizaci vzdělávání podporujícího odpovědné rozhodování o budoucí 
profesi – zvyšování atraktivity odborného/technického vzdělávání 
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Podíl na aktualizaci odborné složky vzdělávání RVP 
oborů středního odborného vzdělávání
▪ Podíl na tvorbě profesních kvalifikací NSK definujících kvalifikační 

požadavky zaměstnavatelů na pracovní sílu

▪ Podpora využívání PK  při aktualizaci a revize rámcových i školních 
vzdělávacích programů - cíle – vzdělávací programy odpovídající 
požadavkům praxe - budoucí absolventi se lépe uplatní na trhu práce 

▪ Odborně podpora našich firem při spolupráci se školami na tvorbě 
školních vzdělávacích programů
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Duální vzdělávání ve vybraných učebních oborech jako 
další vzdělávací cesta v rámci středního odborného 
vzdělávání
▪ V počátečním i dalším odborném vzdělávání chceme stavět na spolupráci firem se 

školami, posilovat odborný výcvik, odbornou praxi realizovanou přímo ve firmách

▪ Podpora škol z hlediska vybavení moderní technikou a pomůckami, zapojení 
odborníků z praxe do výuky), učitelům základních a středních škol nabídneme další 
příležitosti odborného růstu a využití aplikací ve výuce cestou nabídky stáží ve firmách

▪ Spolupráce na přípravě zákona o odborném vzdělávání v rámci pracovní skupiny 
(MŠMT, MPO, SP ČR, ASMP ČR, KZPS ČR, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, MSK)
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HK ČR a její otevřená strategie pro odborné 
vzdělávání
Děkuji Vám za pozornost


