
 
 

Tisková zpráva, 16. dubna 2015 

Školy i firmy v území MAS ORLICKO diskutují o možnostech spolupráce. Stranou nestojí 
ani základní a mateřské školy. 

Celkem tři pracovní diskusní setkání, které proběhla na území MAS ORLICKO v prvním čtvrtletí tohoto roku, 
potvrdila význam a důležitost spolupráce ve vzdělávání ve všech úrovních vzdělávacího procesu. O různých cestách 
a možnostech této spolupráce pak bylo diskutováno na několika platformách.  

Setkání ředitelů mateřských, základních a středních škol v Koučink akademii v Libchavách, pracovně významných 
zaměstnavatelů pod záštitou města Žamberk, pracovní setkání zemědělských žáků a firem a žáků Středního 
odborného učiliště opravárenského v Králíkách.  

Různá místa setkání – avšak společná téma a otázky provázely více než 50 účastníků těchto setkání: „Jak přiblížit 
žákům technické a přírodovědné vzdělávání, jak zlepšit relevanci absolventů pro trh práce a jak představit a přiblížit 
jednotlivé obory žákům i rodičům v území“. 

Potřeba zvýšení počtu absolventů v technických oborech pak zazněla nejen z úst ředitelů středních škol, ale také 
od samotných zaměstnavatelů v území: „Chybí nám technické kádry. Počítáme s Vámi, že budete pracovat v oboru, 
ve kterém jste se vzdělali“, uvedl na setkání se žáky SOU opravárenského v Králíkách např. Jindřich Jílek 
ze společnosti Agro družstvo Sebranice. Většina ze 7 prezentujících zemědělských podniků současně nabídla žákům 
stipendijní programy, praxe a brigády.  

Setkání ředitelů škol v Libchavách současně potvrdilo potřebu zintenzivnění výuky odborných činností již 
na základních, případně mateřských školách a zvýšení kompetencí žáků k volbě oboru, který je pro ně nejen 
perspektivní, ale i uspokojivý. „Někteří žáci se s řemeslem, ve kterém mají být vyučeni, setkávají až na střední škole 
a to je příliš pozdě“, shodli se prakticky všichni zástupci středních škol a učilišť na společném setkání a v rámci 
zlepšování spolupráce nabídli přítomným zástupcům základních škol spolupráci formou zajištění, nebo 
zprostředkování exkurzí jak v jednotlivých středních školách, tak ve spolupracujících organizacích.  

Výsledek všech setkání by se tak dal shrnout takto: Spolupráce je prospěšná na všech frontách, zatraktivní výuku pro 
žáky, podpoří kvalitu výuky odborných předmětů a připraví pro místní firmy kvalifikované i motivované pracovníky. 
A právě na projekty spolupráce a technického vzdělávání se v budoucích letech MAS ORLICKO, z.s. zaměří se svou 
podporou. 

MAS ORLICKO působí na poli podpory spolupráce ve vzdělávání již od roku 2013 a to v souvislosti s přípravou 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území. Na tématech podpory rozvoje formálního a neformálního 
vzdělávání spolupracuje se školami, školskými zařízeními, organizacemi neformálního vzdělávání a Pardubickým 
krajem.  

Kontakt:  
Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, z.s., vanicka@mas.orlicko.cz 
 
MAS ORLICKO z.s.je nezisková organizace a jejím posláním je podpora vyváženého rozvoje území. V minulých letech pomohla podpořit 
projekty žadatelů v oblasti zemědělství a podnikání na venkově. Byly realizovány projekty na zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí nebo 
na pořízení techniky pro údržbu veřejných ploch. Nemalou měrou byla podpořena řada spolků a neziskových organizací. Celkem jsme v letech 
2009 – 2014 pomohli na svět 151 projektům v našem území v objemu cca 50 mil. Kč, které si můžete prohlédnout zde: 
http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/0549167d679308.pdf 

http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/0549167d679308.pdf
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