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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

11/2017 – 11/2018 

Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblast vzdělávání. Obsahuje základní priority, 

prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně. Představuje požadavky zejména ve 

vztahu k vládě ČR, zejména pro období 11/2017-11/2018. 

 Dále zvyšovat platy pracovníků ve školství, u platů učitelů směřovat k dosažení úrovně 130% 

průměrné mzdy v roce 2020. V systému odměňování iniciovat postupy a modely, které vytvoří vyšší 

limit prostředků pro diferencované odměňování učitelů nenárokovou složkou platu (osobní příplatek, 

odměna) a tím zvýšit kompetenci ředitelů k ocenění a motivování pracovníků školy. 

 Dokončit reformu financování regionálního školství, navrhnout způsob financování soukromých škol 

(vč. firemních) na principu „veřejné prospěšnosti“ (zejména ve vztahu k uplatnění absolventů na trhu 

práce) a jejich zrovnoprávnění se školami, zřizovanými krajem nebo státem. 

 Zavést samostatnou funkci kariérového poradce. 

 Podpořit přeměnu vzdělávání na všech stupních směrem k posílení digitální gramotnosti, logického a 

informatického myšlení v souladu s opatřeními Strategie digitálního vzdělávání. 

 Zhodnotit přínos Rámcových vzdělávacích programů ke zlepšení čtenářské a matematické 

gramotnosti a navrhnout jejich nutné změny.  

 Analyzovat, jak je systém Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) propojen s reálnými 

potřebami učitelů, propagovat příklady dobré praxe DVPP. Podpořit možnost úhrady dalšího 

profesního rozvoje učitelů ze státních prostředků (ONIV) i mimo programy s akreditací MŠMT. 

 Zejména na základních školách podporovat polytechnické vzdělávání a kvalitní výuku matematiky, 

směřující od drilu k analytickému a logickému myšlení. Rozvíjet kreativitu, iniciativu a podnikavost 

žáků.  

 Prosazovat praktické vzdělávání všech žáků odborných SŠ na reálných pracovištích, a to v úzké 

spolupráci škol a zaměstnavatelů. Podporovat pilotáž prvků „duálního systému“ v jednotlivých krajích 

ČR. Navrhnout zvýšení rozsahu odborné praxe u maturitních oborů. 

 Na vysokých školách podpořit tvorbu profesně orientovaných a multioborových programů a modulů, 

vycházejících z principů Průmyslu 4.0 a reflektujících očekávané trendy. Propagovat příklady dobré 

praxe z této oblasti. 

 Přijmout opatření na získávání a udržení kvalitních odborných pedagogů středních škol, a to jak v 

praktickém, tak i teoretickém vzdělávání. 

 Rozšířit daňové odpočty firem také na praktické vyučování, kroužky a exkurze pro ZŠ a firemní 

rekvalifikace zaměstnanců. 

 Novelizovat zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb.) s cílem 

vytvořit cestu, rovnocennou s cestou počátečního vzdělávání; reagovat a operativně řešit požadavky 

trhu práce v souvislosti s nastupujícími trendy v průmyslu. 
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