
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu: 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Podpora stavebních oborů 
CZ.1.07/1.1.13/22.0024 

 
Stav: projekt uzavřen a připraven na případné pokračování 
Důvod uvedení na těchto stránkách: SŠST využívá výstupů předmětného projektu s delší ča-
sovou platností 
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2009 
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2011 
Doba realizace: 36 měsíců 

I.  Souhrnné informace o projektu 

Číslo programu:  projekt dokončen 
Název programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Číslo prioritní osy:  projekt dokončen 
Název prioritní osy:  projekt dokončen 
Číslo oblasti podpory:  projekt dokončen 
Název oblasti podpory:  projekt dokončen 

II.  Cílová skupina a její zapojení 

Cílovou skupinou byli žáci a pedagogové SŠST a ZŠ 
 

III.  Stručný obsah projektu 

Projekt Podpora stavebních oborů usiloval o zlepšení nastaveného procesu mezi školami a 
zaměstnavateli, a to s důrazem na oblast stavebního průmyslu (obory: zedník, tesař). Jedním ze zá-
kladních cílů projektu je propagace studia stavebních řemesel a popularizace stavebních oborů. 

Tento projekt probíhal od 1. 1. 2009 a realizátorem projektu byla Okresní hospodářská ko-
mora Ústí nad Labem.  Naše škola byla společně s občanským sdružením R. O. S. o. s partnerem 
tohoto projektu. 

Realizátoři projektu usilovali, aby zaměstnavatelé aktivně přistupovali k této problematice s 
vědomím, že v této oblasti je jejich funkce nenahraditelná. Těžiště úkolu však musí zůstat na ško-
lách, které mají praktickou možnost organizovat soulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil. 
Cílem projektu bylo představit stavebnictví jako moderní odvětví s dlouhodobou perspektivou prá-
ce, a ve spolupráci se zaměstnavateli a školou, navrhnout efektivní a inovativní vzdělávací progra-
my reagující na potřeby praxe. 

Součástí realizovaného projektu byly také informace o možnostech uplatnění se v samostat-
ném podnikání, které právě ve stavebnictví lze v řadě profesí zahájit bez rozsáhlých investic do po-



čátečního vybavení. Tento aspekt byl považován za zvláště významný a ve výrobních odvětvích 
ojedinělý. 

Cílem projektu bylo zvýšení kvality praxe technicko–řemeslně stavebních oborů na základě 
potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnikatelských znalostí a udržitelného rozvoje 
s důrazem na environmentální oblast včetně propagace oborů v nově vzniklém informačním centru 
v naší škole. 

Kvalifikovaného řemeslníka, schopného vyhovět současným i budoucím požadavkům roz-
voje odvětví, může připravit pouze škola za účasti zaměstnavatelské sféry a za účasti dalších sociál-
ních partnerů. Ti v optimálním vyvážení poskytnou, jednak potřebné teoretické znalosti, ale součas-
ně i potřebnou praxi a schopnost vykonávat příslušnou profesi a následně si v průběhu života kvali-
fikaci dále upevňovat a rozšiřovat. 
 


