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Další oblastí, kde je pociťován nedostatek pracovníků, je sektor
informací, fi nancí a vzdělávání. Zde to jsou zejména pracovníci
IT a výpočetní techniky (hlavně programátoři či správci sítě),
dále pedagogové a lektoři (především kvalifi kovaní učitelé cizích 
jazyků, odborného výcviku či odborných předmětů a vyučující 
výpočetní techniky), strojní inženýři, zdravotní pracovníci, před-
školní a mimoškolní pedagogové (pedagogové volnočasových
aktivit) a pracovníci pečovatelských a sociálních služeb. Lze tedy 
očekávat, že v těchto profesích nebude problém najít práci.

Specifi ckou oblastí, kde aktuálně panuje nedostatek uchazečů
o zaměstnání, jsou profese jako řidič, které nemají odpovídající 
obor v počátečním odborném vzdělávání a jsou tím pádem závis-
lé na absolventech příbuzných oborů.

Podle Bohumila Kartouse bychom se ale neměli ptát, jaké lidi bu-
dou fi rmy potřebovat. Otázkou je, jak chceme, aby vypadala česká
ekonomika. „Budeme-li připravovat pracovníky na zakázku součas-
ným fi rmám, budeme v ČR udržovat status montovny. Kdo to chce?
Firmy, které na tom budou ještě pár krátkých let vydělávat? Já bych
rád, aby Česko bylo – podobně jako Dánsko či Finsko – evropským
hubem inovací,“ zdůraznil s tím, že z trendů můžeme odvozovat, že
bude třeba méně nízce kvalifi kovaných a středně kvalifi kovaných
lidí, kteří vykonávají rutinní práce. Některé práce zmizí úplně a bez
náhrady, jiné prodělají výrazné změny. Méně lidské práce bude
zjevně právě v průmyslových odvětvích, která mohou zažít podob-
ně epochální úbytek jako zemědělství v průběhu 20. století. „Jen to
bude mnohem rychlejší,“ shrnul.  Iveta Křížová

KRÁTCE ZE SVĚTA VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLSKÝ VÝBOR SE NESHODL, PRO 
KOHO MAJÍ BÝT PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Poslanci ve školském výboru se minulý týden neshodli na tom,
zda mají mít předškoláci, kteří dosáhnou šesti let mezi zářím
a prosincem, možnost chodit do přípravných tříd základních
škol. O úpravě se tak bude ve druhém čtení v plénu sněmovny
diskutovat bez stanoviska výboru.

Do přípravných tříd by podle novely mohli rodiče znovu
hlásit i děti na základě písemného doporučení školského 
poradenského zařízení. Kromě dětí s odkladem školní docház-
ky by to mohly být i děti, které mají takzvaný odklad věkem,
neboť oslaví šesté narozeniny v posledních čtyřech měsících
roku. Tuto možnost od loňského září zrušila novela školského
zákona, která povolila do přípravných tříd přijímat jen děti 
s odkladem. 

Ministerstvo školství s novou novelou nesouhlasí a považuje
ji za nesystematickou. Podle rezortu mají přípravné třídy sloužit
pouze dětem, které přes svůj věk nejsou na školní docházku
připraveny. Ostatní děti by měly nejdřív absolvovat standardní 
předškolní vzdělávání.

SILNÝ ROČNÍK
Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších ško-
láků je nyní v prvních třídách stále silnější ročník než v období 
do roku 2012. Celkový počet dětí v základních školách se tak
zvýší o zhruba 15 100 žáků na celkem asi 941 200. Na středních
školách by podle ministerstva školství mělo v tomto školním 
roce studovat celkem asi 395 500 žáků, což by bylo o 2800
víc než loni. Znamená to, že se zřejmě v minulém školním roce
zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku
2006/2007, kdy jich studovalo přes 524 tisíc.

ROZDÍLY MEZI UČITELI
Mezi učiteli z mladší generace jsou v ČR výrazné rozdíly, co
do jejich dovedností. Ukázala to studie institutu IDEA, která
vycházela z mezinárodních šetření. Mezi mladými učiteli je 
například velký podíl těch, jejichž čtenářská gramotnost je
silně pod průměrem jejich vrstevníků. V jiných zemích tak velké
rozdíly u mladých pedagogů nejsou a také starší generace
českých kantorů je v tomto ohledu vyrovnanější. Důsledkem je 
podle autorů studie prohlubující se rozdíl mezi kvalitou vzdělání 
na různých školách či v různých regionech. Think tank IDEA patří 
pod Národohospodářský ústav Akademie věd ČR. 

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONČÍ
Ministerstvo práce chce ke konci letošního roku zrušit svůj
Fond dalšího vzdělávání, který vznikl kvůli čerpání evropských
peněz na projekty ke zlepšení zaměstnávání. Vedení rezortu
své rozhodnutí zdůvodnilo malou poptávkou po činnosti fondu,
jeho fi nanční a personální nestabilitou i odklonem od původní-
ho úkolu.

UNIVERZITA PALACKÉHO ZÍSKALA 
NEJVYŠŠÍ GRANTOVOU PODPORU
Téměř 40 milionů korun získala Univerzita Palackého v Olomou-
ci na podporu mezinárodních studentských a zaměstnaneckých 
výměn v programu Erasmus+. V konkurenci 27 českých vyso-
kých škol byla nejúspěšnější, výše grantové podpory předsta-
vuje zhruba třetinu celkového rozpočtu programu pro Českou
republiku. Rekordní grant téměř 1,5 milionu eur (38,6 milionu
korun) jí příští dva roky umožní uskutečnit více než 200 studij-
ních a podobný počet pracovních výměnných pobytů v zemích
pěti kontinentů. 

Druhá nejúspěšnější Univerzita Karlova obdržela přes 800 
tisíc eur (20,6 milionu korun) a třetí Univerzita Hradec Králové 
necelých 400 tisíc eur (10,3 milionu korun).   /čtk/
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