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ČLEN 

 

 

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

11/2018 – 11/2019 

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 11/2018-11/2019. 

 

 Definovat všechny nezbytné parametry reformy financování regionálního školství od 1. 1. 2020, 

k tomu zajistit odpovídající finanční prostředky, dále navyšovat platy učitelů a zajistit dostatečný 

podíl nenárokových složek.  

 Navrhnout způsob financování soukromých škol (vč. firemních) se zohledněním principu „veřejné 

prospěšnosti“ a uplatnitelnosti absolventů. 

 Předložit návrhy revizí RVP (s možností flexibilních úprav podle rychle se měnících potřeb trhu 

práce), vč. navýšení rozsahu odborné praxe u maturitních oborů. 

 Navrhnout udržitelný model společné části maturit, se zachováním povinné zkoušky z MAT. 

 Podpořit zvýšení kvality výuky MAT na ZŠ a SŠ, vč. mediální kampaně; využít prostředky z OP VVV. 

 Prosadit rozšíření možnosti zaměstnávání odborníků z praxe v rámci novely zákona o 

pedagogických pracovnících. 

 Podporovat čtenářské, matematické, přírodovědné (STEM) a digitální gramotnosti, kreativitu a 

podnikavost ve všech vzdělávacích programech; podporovat praktické vyučování, polytechniku a 

technické kroužky na ZŠ. 

 Podpořit rozšíření pilotáže prvků duálního vzdělávání do dalších krajů ČR. 

 Na VŠ podporovat tvorbu profesních a multioborových programů ve spolupráci se zaměstnavateli, 

propagovat příklady dobré praxe. 

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

rekvalifikace zaměstnanců. 

 Novelizovat zákon č. 179/2006 a zajistit kofinancování a využívání systému DV po roce 2020. 

 

Pozn.: Zásadní podmínkou splnitelnosti těchto priorit je, aby pro všechny opatření byly ministerstvem 

školství stanoveny jasné termínované a měřitelné cíle. 

V Praze dne 20. 11. 2018 


