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TRH PRÁCE
Pracovní síla podle vzdělání a ekonomického postavení v Libereckém kraji

TRH PRÁCE

Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016

Oblast dalšího vzdělávání
§ Není v kraji cíleně koordinováno
§ Centrum vzdělanos8 Libereckého kraje
§ Školy jako centra celoživotního vzdělávání (návaznost na projekty UNIV 2,
UNIV 3)
- prostředky z doplňkové činnos8
- rozdílný přístup škol
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Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016

AkXvity

Školy jako autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb. pro ověřování
profesních kvaliﬁkací v rámci výsledků dalšího vzdělávání

§ Educa MyJob Liberec – veletrh vzdělávání a pracovních příležitosS
§ Týdny vzdělávání dospělých (konference, propagace dalšího vzdělávání)

§
§
§
§
§
§
§

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova
Střední škola hospodářská Frýdlant, Bělíkova

Ve školním roce 2015/2016 bylo autorizováno ve školách v Libereckém kraji
přes 100 profesních kvaliﬁkací.

Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016
Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Cíl:
§
Zvýšit kompetence ředitelů škol v oblastech řízení školy
Opatření:
§
Podporovat cílené vzdělávání ředitelů škol v oblastech řízení
školy a manažerských dovednostech
§
Zaměřit další vzdělávání pedagogů základních škol na přístupy k žákům
v prostředí společného vzdělávání
Opatření:
§
Zaměřit se na podporu systema8ckého dlouhodobého vzdělávání
pedagogů cizích jazyků
§
Podporovat výjezdy pedagogů, žáků a studentů do zemí vyučovaného
jazyka

Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016
Oblast dalšího vzdělávání
Směr:
§ Propojení počátečního vzdělávání s dalším vzděláváním zlepší relevance
vzdělávání pro potřeby trhu práce
§ Možnos8 realizace škol nad rámec školního vzdělávání
§ Stabilizace CVLK, nabídka DV dle potřeb trhu, koordinace DV
poskytovaného školami
Cíle
§ Přiblížit možnos8 dalšího vzdělávání ve školách široké veřejnos8
§ Posílit koordinační funkce Centra vzdělanos8 Libereckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016

Střední škola řemesel a služeb –profesní kvaliﬁkace oboru Pasíř

Opatření:
§ Propagovat školy jako centra celoživotního vzdělávání
§ Rozšiřovat počet škol, které jsou autorizovanou osobou pro ověřování
profesních kvaliﬁkací
§ Koordinovat poskytování dalšího vzdělávání školami

§ Škola byla zapojena do UNIV 3
§ V rámci pilotního ověřování rekvaliﬁkace u oborů:
- Výrobce bižuterie a dekora8vních předmětů – skleněná bižuterie
(zpracování skla u kahanu, výroba skleněných ﬁgurek a bižuterie)
- Výrobce bižuterie a dekora8vních předmětů – kovová bižuterie
(jablonecká bižuterie – pasíř)
- Zlatník - klenotník

Indikátory:
§ Zvýšit počet autorizací škol pro ověření profesních kvaliﬁkací o 20 %
§ Zvýšit počet realizovaných kurzů dalšího vzdělávání školami o 20 %

§ V rámci pilotního ověřování – rekvaliﬁkace bez nutnos8 autorizace
§ Náklady hrazeny z projektu, účastníci nemuseli nic hradit
§ Část účastníků program nedokončila
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Střední škola řemesel a služeb –profesní kvaliﬁkace oboru Pasíř

§ V roce 2015 dohoda mezi Svazem výrobců skla a bižuterie, Úřad Práce a
škola:
- Svaz zajis8l ﬁrmy ochotné přislíbit zaměstnání úspěšným absolventům
- Úřad práce provedl výběr vhodných uchazečů
- škola získala autorizaci pro profesní kvaliﬁkaci
§ Vybráno 6 uchazečů
§ V březnu-dubnu účast v tzv. zvolené rekvaliﬁkaci (cenu hradí Úřad práce –
úhrada vyžadována při nedokončení bez závažného důvodu)
§ Všech 6 účastníků rekvaliﬁkaci úspěšně ukončilo a nastoupili do
dohodnutých ﬁrem

Střední škola řemesel a služeb –profesní kvaliﬁkace oboru Pasíř

Střední škola řemesel a služeb –profesní kvaliﬁkace oboru Pasíř

§ Ze strany zaměstnavatelů požadavek na zaměření na měkce pájenou
bižuterii
základní časová dotace (100 hodin) navýšena o 30 hodin se
zaměřením na požadovanou technologii
Závěry:
§ Získání autorizace nebyl problém (obor vyučován v rámci počátečního
vzdělávání, dostatečný personál, materiálně technické zabezpečení)
§ Škola uvažuje o získání autorizace pro další profesní kvaliﬁkace (zapojené
do UNIV 3 + obor Sklář – technické sklo)
§ Škola připravuje rozsáhlou rekonstrukci v projektu Centra odborného
vzdělávání – předpokládají se i ak8vity v rámci dalšího vzdělávání včetně
profesních kvaliﬁkací

Střední škola řemesel a služeb –profesní kvaliﬁkace oboru Pasíř

DĚKUJI ZA POZORNOST
Magdalena Zábranská
magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz
485 226 217
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