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Projekt s názvem "Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy 

vycházející z reálných potřeb trhu práce" je zaměřen na investice do zkvalitnění 

vzdělávací infrastruktury studentů a pedagogického personálu, a to zaváděním nových 

technologií, zvýšením podílu praktické přípravy a zaváděním prvků vedoucích k řešení 

konkrétních úloh zaměřených na technické obory a reálné potřeby trhu práce hlavně ve 

strojírenství. Zaměření projektu taktéž vede k přímému kontaktu studentů s významnými 

zaměstnavateli, zvyšuje jejich budoucí uplatnění na trhu práce a usnadňuje nástup 

absolventů vysokých škol do zaměstnání.  

Slovenskočeské pohraničí má dlouholetou průmyslovou tradici a lidský potenciál podporovaný 

dobře rozvinutou vzdělávací infrastrukturou. Projekt „Zkvalitnění technického vzdělávání 

formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce“ pod registračním číslem 

304011C894 je výsledkem již dlouholeté součinnosti českého a slovenského školství, které 

umožnilo vznik mezinárodní projektové spolupráci Katedry obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie, Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava v roli vedoucího partnera a Katedry obrábania a 

výrobnej techniky, Strojnické fakulty, ŽU v Žilině jako hlavního zahraničního partnera. 

Uplatnění studentů neboli absolventů vysokých škol na trhu práce je v současné době na velmi 

dobré úrovni. Z průzkumu vyplývá, že pouze malé procento studentů s technickým zaměřením 

nehledá, nebo nemůže najít práci v oboru. Na druhou stranu se však stále více firmy a výrobní 

společnosti potýkají s nedostatkem kvalitně vzdělaných a prakticky připravených studentů, 

absolventů potažmo jejich nových zaměstnanců. Vzhledem k rozvoji průmyslu a zvláště 

automobilového v obou regionech se zvýšila poptávka po kvalitních, profesně zdatných a 

kompetentních pracovnících na trhu práce.  

Hlavním cílem projektu je podpora pro zvyšování kvalifikace a kompetencí pracovní síly, která 

by umožňovala připravit studenty, absolventy na řešení praktických úloh a činností 

v jednotlivých oblastech strojírenství. Zdůvodnění potřeby realizace projektu dokazují i 

současné programy odborného vzdělávání na technických školách na Slovensku a v České 

republice, které jsou pro zvýšení odbornosti a praktické připravenosti cílové skupiny schopny 

poskytnout nové poznatky z oblastí progresivních metod obrábění, metrologie a využití 

inovativních technologií. 

V rámci projektu na zkvalitnění technického vzdělání, praktické připravenosti a odbornosti 

studentů, potažmo absolventů vysokých škol ve slovensko-českém pohraničí budou navrženy 

a postupně realizovány klíčové aktivity např. Meetingy s významnými zaměstnavateli 

z regionu, SMALL PROJECTS, školení pracovních návyků aj. Tyto aktivity budou mít za 

úkol přiblížit cílové skupině reálné úlohy řešené ve strojírenské praxi, zapojit studenty a 

pedagogický personál do jejich řešení, navázat přímý kontakt s významnými zaměstnavateli ve 

slovensko-českém pohraničí (firmy a výrobní společnosti), získat základní pracovní návyky, 

etiketu a objasnit kulturu pracovního prostředí v budoucím zaměstnání. 
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