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• Spolupráci škol s firmami si řídí školy samy

• Nadační fond

• Webový portál www.technikaaremeslo.cz

• Ručičky kraje

• Soutěže/akce pořádané Plzeňským krajem

• Úbytek opakovaných nástupů na střední školy

Spolupráce škol a firem

http://www.technikaaremeslo.cz/


Nadační fond

• Zřízen Zastupitelstvem Plzeňského kraje na
podporu technického vzdělávání

• Hlavní poslání - podpora zájmu o technické obory

• Plzeňský kraj do Nadačního fondu ročně vkládá
příspěvek ve výši 1.000.000 Kč

• V roce 2017 bylo osloveno 59 společností/firem

• Celkem přispělo 8 firem v celkové hodnotě 
265.000 Kč



Nadační fond - využití

• Využití finančních prostředků v roce 2017:
 Roční studium ve Francii pro jednoho žáka (Střední

průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara v Plzni)

 Půlroční odborná stáž v Rakousku pro dva žáky (Střední
průmyslová škola Tachov)

 Nákup materiálu pro odborný výcvik u technických
učebních oborů (celkem pro 19 středních škol)

 Kroužky výuky odborného německého jazyka (Střední
průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara v Plzni)



Nový webový portál www.technikaaremeslo.cz

• marketingová podpora technických a řemeslných oborů v
rámci KAP

• na webovém portálu je prezentováno 27 středních škol s
technickými a řemeslnými obory



Ručičky kraje

• Prezentační akce středních škol pořádaná
Plzeňským krajem ve spolupráci se Svazem
průmyslu a dopravy ČR

• Cílem prezentace je seznámit žáky ZŠ s
technickými obory a přilákat je do škol, které
je vyučují

• Pátý ročník akce Ručičky kraje se uskuteční
v úterý 12. června 2018 na nádvoří Krajského
úřadu Plzeňského kraje

• V roce 2017 se zde prezentovalo 7 firem z
Plzeňského kraje



Soutěže/akce pořádané Plzeňským krajem

• Předávání sad ručního nářadí žákům 1. ročníků
technických oborů

• Technika má zlaté dno

• Soutěž robotiky

• Řemeslo má zlaté dno

• Soutěže žáků v odborných dovednostech

 O zlatý pohár Linde

 Automechanik Junior

 O hoblík Káji Hoblíka

 KOVO Junior

 Soutěž pro opraváře zemědělských strojů



Děkuji za pozornost
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„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“
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