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Podpora technického vzdělávání v regionu

Rozvoj partnerství mezi firmami a školami
pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce
Litoměřice, 30.8.2018
VOŠ a SŠ Štětí, Mondi Štětí a.s., Město Štětí

Firma jako partner školy
Co nás vedlo ke spolupráci?

● Zaměstnavatelnost absolventů v regionu

● Velké firmy podobného zaměření

● Sociálně patologické jevy ve společnosti

● Historie – tradice – vzdělávání v oboru v místě

● Rozvoj firmy – graf vývoje volných pozic

● Sebevědomí / Know-how

Kvalifikovaná pracovní síla Sociální odpovědnost společnosti

Co jako firma musíme mít, aby spolupráce mohla začít?

Silný partner

Mentoři Čas

Vize

Plán

Silná značka
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● Stavíme na uplatnění absolventů v místě studia/bydliště/rodinného zázemí

ale

● Nevážeme studenty, ale doufáme v jejich setrvání u nás

● Velmi podobné zaměření blízkých firem

Proč je spojení školy a firmy důležité pro celý region?

● Nezájem dětí o studium obecně

● Nerozhodnost rodičů / falešné naděje

● Jsme nepopulární výrobní sektor

● Chemický průmysl

V čem vidíme překážky? Co s tím?

● Motivační kampaně, Dny pro studenty

● Obraz silného zaměstnavatele / růst

● Ale máme tradici a stabilitu -
modernizujeme

● No a co? V DNEŠNÍ DOBĚ?

● NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

● NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

● Spojení více firem s podobným zaměřením

● HSR Litoměřicka – komunikační kampaň

● ATD.

Kde hledáme další podporu našeho projektu

Základní 
škola

- Motivace 
- Základní 
dovednosti

Střední škola

- Teoretický 
základ

Vysoká škola

- Zvýšení kvalifikace

Firma
Praxe

Firma

Firma
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Memorandum

O společné podpoře technického a chemicko-technologického 
vzdělávání v regionu.

Účastníci - Město Štětí, Mondi Štětí a.s., Základní škola Štětí
Ostrovní, Základní škola Štětí, Školní, Základní škola
T. G. Masaryka Štětí, Základní škola Hoštka a Vyšší odborná
škola obalové techniky a střední škola Štětí - vědomi si
problémů s nedostatečnou kvalifikací absolventů středních škol
pro budoucí uplatnění v regionu vyjadřují odhodlání cíleně
spolupracovat na krocích vedoucích ke zlepšení této situace
plněním následujících ujednání:

1) Mondi Štětí a.s. bude i nadále otevřena žákům i studentům a
bude podporovat propojení teorie s praxí tím, že umožní a
zorganizuje odborné exkurze a zapojí žáky a studenty do
firemních akcí. Dále se bude společnost podílet na
vybudování základny pro technické a chemicko-
technologické vzdělávání ve Štětí a to nejen finančně, ale i
formou odborných konzultací a účastí na strategických
jednáních tak, aby profil absolventů škol v míře nejvyšší
odpovídal ideálnímu/požadovanému profilu kandidáta na
technické a technologické pozice v Mondi Štětí a.s. Cílem
Mondi Štětí a.s. je podpořit zaměstnatelnost absolventů
v regionu a zároveň zajistit kvalifikovanou pracovní sílu pro
provoz ve Štětí.

2) Základní školy budou i nadále rozvíjet vzdělávací programy
a realizovat projekty pro podporu technického a chemicko-
technologického vzdělávání, které povedou k rozvoji příslušných
kompetencí žáků tak, aby zajistili potřebnou úroveň znalostí a
dovedností žáků pro úspěšné složení přijímacího řízení na obor
Obalová technika a jemu příbuzné.

3) Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí
bude i nadále rozvíjet a doplňovat příslušné kompetence
studentů pro úspěšné absolvování oboru Obalová technika.
Škola zajistí teoretické i praktické vzdělávání žáků v oboru
s upraveným školním vzdělávacím programem a dále pak
potřebné vzdělávání pedagogů, kteří se budou podílet na výuce
v oboru. Škola se zavazuje vybudovat a provozovat chemické
laboratoře s finanční podporou Mondi Štětí a.s. a tyto
zpřístupnit žákům a studentům v regionu dle dohody a
schváleného harmonogramu. V obecné rovině bude škola i
nadále účastníkem strategických jednání o rozvoji technického
vzdělávání v regionu a bude se podílet na společných projektech
všech zúčastněných stran.
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4) Město Štětí bude i nadále podporovat rozvoj vzdělávání
v regionu na všech stupních a bude se podílet na vybudování
základny pro technické a chemicko-technologické vzdělávání ve
Štětí. Město Štětí bude účastníkem strategických jednání a
zapojí se do společných projektů všech zúčastněných stran.


