Tisková zpráva

Další obětí pandemických opatření jsou vzdělavatelé dospělých
Opatření vlády letos už podruhé zakázala konání prezenčních vzdělávacích akcí, a to nejen
zájmových kurzů, ale také profesních školení a rekvalifikací. Soukromé vzdělávací
instituce se tak staly dalším postiženým oborem podobně jako kultura, cestovní ruch či sport.
Od 12. 10. 2020 jsou zakázány kongresy a jiné vzdělávací akce opatřením vlády č. 996,
opatřením č. 1021 je doba zákazu prodloužena do 3.11. 2020. Dle vyjádření Ministerstva
zdravotnictví jde o obecný zákaz, na který se nevztahují limity počtu osob jako u
hromadných akcí.
Zatímco učitelé ve školách mají svůj příjem jistý, neškolské vzdělávací instituce jsou závislé
jen na příjmech z prodeje kurzů, školení, kongresů a podobných aktivit. U některých
vzdělávacích institucí jde až o 100% zrušených akcí. Vzdělávání pro dospělé je často
realizováno právě s využitím gastronomických a ubytovacích provozů a poskytovatelů
produkčních či technických služeb.
Obor vzdělávání dospělých je pro oči médií i veřejnosti na rozdíl od škol prakticky
neviditelný, přestože hraje zásadní roli především v profesním životě člověka.
"Na odborných fórech se o celoživotním učení mluví jako o základní podmínce v době
Průmyslu 4.0, ale náš obor je stávajícími opatřeními prakticky zdevastován," říká Jana
Brabcová, prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR).
Už na jaře byli vzdělavatelé nuceni ze dne na den přerušit své prezenční aktivity kvůli
anticovidovým opatřením. Když se trochu vzpamatovali a začali v září realizovat první
školení přeložená z jara, došlo k novým zákazům.
"Kurzy, školení, přednášky a další akce byly na jaře zrušeny ze strany veřejných zadavatelů
(např. úřady práce), firem i jednotlivců. Nyní se situace opakovala jen s tím rozdílem, že
vzdělávací akce jsou v opatření vlády výslovně jmenovány, a tedy byly akce zrušeny
okamžitě. To se týká celého oboru vzdělávání dospělých, snad s výjimkou poskytovatelů
některých online kurzů, což je zatím spíše marginální část trhu," sdělila Brabcová.
Aktuálně se mohou dospělí vzdělávat jen na pracovišti ve firemních kurzech vedených
interním zaměstnancem. Popřípadě online.
O online vzdělávání ale aktuálně většina zákazníků nejeví zájem. V době, kdy se rodiče učí
doma s dětmi a často sami jsou zároveň na home office, nejsou ochotni věnovat další čas
vysedávání u obrazovek počítačů či mobilů. U řady lidí je navíc v nouzovém stavu
problémem malý počet místností i počítačů, nemluvě o konektivitě, kdy standardní domácí
wifi neunese současně 2-3 online přenosy dat.
Mnohé kurzy pro dospělé navíc nelze realizovat online, protože jsou zaměřeny především na
praktické dovednosti. Zkuste se třeba online rekvalifikovat na kadeřníka! A i kdyby - chcete
být klientem "odborníka", který získal kvalifikaci pozorováním tutoriálu?

V republice se vzděláváním dospělých zabývá více než 9.000 subjektů, ať už se jedná o firmy,
organizace, lektory, NNO a další typy subjektů. Na vzdělavatele jsou dále navázáni
poskytovatelé dalších služeb - pronajímatelé konferenčních prostor, hotely, cateringové
společnosti, restauratéři i kulturní instituce.
Jaké je řešení?
Stejně jako jiné zakázané obory i neškolské vzdělávací instituce potřebují cílenou
podporu státu - kompenzace mezd a fixních nákladů. Proto oslovila asociace ministra
Roberta Plagu s žádostí o iniciaci těchto podpůrných opatření pro obor vzdělávání
dospělých (podobně jako pro kulturní zařízení, cestovní kanceláře či fitness centra).
Na Antivirus a další podporu někteří vzdělavatelé nedosáhli, např. lektoři - OSVČ kvůli
malým úvazkům či DPČ na školách či v projektech OPZ, jednatelé malých s.r.o. byli zase
vyloučeni z výplaty mzdových náhrad (Antivirus A a B). Někteří vzdělavatelé změnili nebo
ukončili činnost.
"Až pominou zákazy hromadných a vzdělávacích akcí, mohli by se lidé "na překážkách"
vzdělávat podobně jako v krizi před 10 lety, kdy podmínkou vyšší náhrady mzdy byla právě
účast v rozvojových kurzech. Lidé tak neztratili kontakt s profesí, udrželi si pracovní návyky
a ještě se naučili spoustu užitečných věcí pro svou praxi. Projekty Vzdělávejte se pro růst a
Vzdělávejte se pro stabilitu uměly velmi rychle podnikům i zaměstnancům pomoci a
překlenout tak období poklesu zakázek," míní Brabcová a dodává: "Ve spolupráci se
zaměstnavatelskými svazy jsme se proto letos snažili prosadit např. kurzarbeit v
kombinaci se vzděláváním, bohužel ale tento koncept nebyl na vládní úrovni akceptován."
Pro vzdělavatele dospělých aktuální situace znamená minimálně další půlrok bez zakázek, s
rizikem velmi nejasné budoucnosti. "Domníváme se, že změny a zvyšování kvalifikace budou
důležitou oblastí při následné restrukturalizaci trhu práce. Rádi bychom, aby vzdělávací
instituce byly v takové kondici, aby mohly k této obnově zaměstnanosti účinně přispět,"
doplňuje prezidentka Brabcová.
Další info: www.aivd.cz
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