
Polytechnická výchova – 
investice, která se vrátí
S myšlenkou přiblížit žákům našich základních škol řemeslné obory a vzbudit tak alespoň u některých z nich zájem 
o učňovské školství přišli začátkem loňského roku zástupci Hospodářské komory hlavního města Prahy v čele s předsedou 
představenstva Romanem Pommerem. Ve spolupráci s MČ Praha 9, Střední odbornou školou stavební a zahradnickou na 
Jarově a základními školami zřizovanými MČ Praha 9 spatřil světlo světa pilotní projekt, který zavádí praktické polytechnické 
vyučování do základních škol. Ti dříve narození si tento předmět pamatují pod názvem „školní dílny“.

V rámci tohoto projektu, který 
je na Devítce zařazen povinně 
do osnov výuky ZŠ pro školní 
rok 2016/2017, poskytuje SOŠ 
stavební a zahradnická mistry 
odborného výcviku a prostory 
svých kvalitně vybavených 
dílen. Prakticky to vypadá tak, 
že namísto jedné hodiny týdně 
absolvují žáci sedmých nebo 
osmých tříd, podle vzdělávací-
ho plánu příslušné ZŠ, jednou 
za měsíc čtyřhodinový blok, 
v jehož rámci se sice stručně, 
ale zato atraktivní formou se-
známí vždy s jedním učebním 
oborem, jako je truhlář, malíř, 
lakýrník, zedník, klempíř, 
zámečník, florista a pěstitel-
ské práce. Pokud to povaha 
příslušného oboru umožní, 
odnesou si žáci po skončení 
výuky domů i vlastnoručně 
zhotovený výrobek.

„Za pět měsíců fungování 
polytechnické výchovy v zá-
kladních školách vidíme vel-
ký zájem dětí o tento předmět 
a chválí si ho i pedagogové,“ 
hodnotí polytechnickou výcho-
vu Zdeněk Davídek, radní pro 
školství MČ Praha 9, a pokra-
čuje: „Věřím, že projekt zatím 
plní svůj účel a děti si z něj 
odnáší do života, když už ne 
přímo motivaci pro své budou-
cí pracovní uplatnění, tak ale-
spoň zajímavé zkušenosti, jež 
se jim v životě budou hodit.“

Dílna v každé základní škole
Protože v České republice 
zaznamenává pracovní trh 
již několik let nedostatek 
kvalifikovaných řemeslníků 
a technických pracovníků, 
začíná se myšlenkou zavést 
praktické polytechnické vy-

Jednou za měsíc absolvují žáci základních škol zřizovaných MČ Praha 9 čtyřhodinový blok polytechnické výchovy ve Střední odborné škole stavební a zahradnické na Jarově. 
Seznamují se v něm s jednotlivými řemesly, jako je truhlář, malíř, lakýrník, zedník, klempíř, zámečník, florista a pěstitelské práce.
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učování do našich základních 
škol zabývat také Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR. S návratem „dílen“ do 
škol počítá pravděpodobně od 
roku 2019.

„Současně s podporou škol 
pro rekonstrukci dílen a je-
jich vybavení bude následovat 
úprava RVZ pro základní vzdě-
lávání, kde by se upravila a mo-
dernizovala celá oblast tech-
nického vzdělávání na základní 
škole a zvýšil podíl technických 
činností,“ konstatovala mluvčí 
rezortu Jarmila Balážová.

K tomuto záměru se však 
radní Zdeněk Davídek staví 
velmi skepticky: „Přijde mi ne-
ekonomické vybavovat dílny 
v každé škole. Navíc mnoho 

školských zařízení se potýká 
s nedostatkem prostoru, ne-
mluvě o vyučujících, kteří by 
jednotlivé předměty učili. My-
slím, že koncept, který nyní 
testujeme a zatím má samá po-
zitiva, může fungovat ve všech 
městech České republiky. 
V každém bývalém okresním 
městě je učiliště s vybavený-
mi dílnami a mistry odborného 
výcviku a děti ze základních 
škol sem mohou docházet. 
Základní školy, potažmo nás 
jako zřizovatele, spolupráce se 
střední školou přijde mnohem 
levněji – hradíme cestu žáků 
autobusem do dílen, mzdu mi-
strů a spotřebovaný materiál. 
Bohužel ministerstvo školství, 
místo aby se inspirovalo dob-

rým projektem, vymýšlí další 
hloupost.“

Kroužky pracovní výchovy
Pokud by o seznámení s ře-
meslem měly zájem i jiné děti, 
které v tomto školním roce 
příslušný ročník zapojený do 
projektu nenavštěvují, mohou 
se přihlásit do kroužků pra-
covní výchovy určeného pro 
6.–7. ročník ve SOŠ stavební 
a zahradnické na Jarově.   

Kroužky se konají v pondělí 
a ve středu od 15 hodin a vedou 
je fachmani z řemeslných ce-
chů. V plánu je zatím dvanáct 
setkání, kde se děti věnují ře-
meslům malíř-lakýrník, insta-
latér, kamnář, kominík, zedník 
a obkladač a truhlář.  mk, foto: mf

Jak je to u nás 
s řemeslníky
Z analýzy Asociace malých 
a středních podniků a živ-
nostníků ČR:

  V ČR je vydáno 907 tisíc 
živnostenských oprávně-
ní pro řemeslníky, což činí 
27,8 % všech vydaných 
živnostenských listů. 

  V posledních deseti le-
tech zásadně klesá počet 
absolventů klíčových 
učňovských oborů. 

  V nábytkářském průmy-
slu klesl za posledních 
deset let počet absolven-
tů truhlářských oborů 
o 49 % a čalouníků dokon-
ce o 80 %. 

  Ve stavebních profe-
sích je kritická situace 
u pokrývačů, kde je jich 
méně o 76 %. Chybí ale 
i podlaháři, kdy se počet 
absolventů snížil o 42 %. 

  V potravinářských 
oborech je alarmující 
stav absolventů oborů 
řezník-uzenář, kterých za 
posledních deset let ubylo 
60 %, chybí i pekaři, kte-
rých je méně o 44 %. 

  Nižší pokles absolventů 
vykazují řemesla spojená 
s autoprůmyslem, ale 
i tam se jejich počet za 
deset let snížil přibližně 
o třetinu. To sice kopíruje 
demografickou křivku 
počtu žáků, nicméně na 
pracovním trhu chybějí. 

  Výjimku tvoří například 
obor autolakýrník, kde 
naopak za posledních 
deset let přibylo 26 % 
absolventů. 

  Rapidně rovněž klesá 
dynamika vzniku nových 
řemeslných oprávnění. 
Zatímco za posledních 
15 let vzniklo v průměru 
více než 24 tisíc nových 
řemeslných živností za 
rok, v posledním roce je 
to necelých 10 tisíc. 

Praha plánuje 
řemeslné dílny
Síť dílen, ve kterých by se 
mohli vzdělávat žáci základ-
ních škol, chce hl. m. Praha 
zřídit při odborných školách 
a učilištích. Mohly by začít 
fungovat od začátku nového 
školního roku. Na vybavení 
dílen by město chtělo získat 
peníze z evropských fondů.

Systém by měl fungovat 
na bázi spádových dílen, 
kam by s žáky docházeli 
učitelé z okolních základ-
ních škol. Dílny budou mít 
stejné základní vybavení, 
ke kterému by pak přibylo 
další podle zaměření té kte-
ré střední školy. Když bude 
zaměřena např. elektro-
technicky, bude dílna dovy-
bavena podle toho. 

Nyní bude pražský magis-
trát jednat s řediteli i jed-
notlivými radnicemi měst-
ských částí. Do dílen budou 
učitelé s žáky chodit v rám-
ci výuky, nebude se ale jed-
nat o klasický předmět, kte-
rý mají děti v rozvrhu. 
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