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• TechnoCreative
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•TechnoChallenge



Regulace volby povolání 

• mnoho uchazečů se hlásí na maturitní obory
přitom v životě ani maturitu nepotřebují, podobně je to s vysokými školami 
(převzdělanost, povolání budoucnosti?),

• nedostatek technicky (potažmo odborně) vzdělaných lidí, zejména v rámci 
mladších ročníků (průmyslová země, starší ročníky odcházejí do důchodu),

• snižování kvality maturitního studia, jsou přijímání studenti kteří nemají pro 
studium předpoklady (počet studentů, kteří k prvnímu termínu zkoušky buď 
nepřišli, nebo ji nesložili v řádném jarním termínu: 32,5 % za loňský rok). 

Cut off score = nastavení počtu bodů, které musí 
dítě v rámci jednotné přijímací zkoušky na 
střední školu dosáhnout. Stejné typy škol mají 
stejnou bodovou hranici.

NESTAČÍ JEN KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ, JE 
NEZBYTNÁ VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ!



Co dále? 
• výchova k volbě povolání + kariérní 
poradenství, 

• práce s rodiči: měli by vědět, jak na tom dítě 
je, a škola by s nimi měla probírat, že 
maturitní obor v konkrétních případech pro 
jejich dítě není dobrá volba,

• optimalizace sítě škol, 

• Česká školní inspekce musí nad školami 
dohlížet, průběžně ověřovat jejich výsledky. 



Technika? Babiš nebo Dostál?  ☺



Proč učit o technice?

Dítě

Rozum

Tělo

Vůle, 
cit…

Ruce

Škola musí být životem samým, musí připravovat na budoucí každodenní život i rozvíjet předpoklady pro pracovní uplatnění.  

Technická gramotnost?
Technická tvořivost?
Polytechnická výchova?



Chirurgové

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mobily-a-pocitace-prinasi-generaci-nesikovnych-chirurgu-
obav/r~08ef895c471d11e9ab10ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3W6WOCYWwhKqlImPg3R1P2wUU
clkP1cp8CfERYX_UlLxKr039-SKE3u4E
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MPO a TAČR



Memorandum 2019



Základní škola musí být školou pro 
všechny

Technický talent či nadání? Zájem o techniku?   



Profesní orientace – jak ji realizovat?
- výchovný poradce, kariérní poradce

- nezaměňujme profesi výchovného poradce a učitele (jeden člověk – dvě profese)

- všichni učitelé se musí podílet na profesní orientaci

Národní soustava povolání (https://www.nsp.cz/) jich eviduje přes 2472 včetně podrobných specifikací.



Kdy začít s profesní orientací?
• technik = dělník, řemeslník, ale i inženýr!
• je nezbytné začít již v mateřské škole

Gender nehraje roli.



Učebny – velký problém



Stav na ZŠ – divíme se?



Kooperace se SŠ; v jakém prostředí? 



Kooperace se SŠ; v jakém prostředí? 



ZŠ - zahraničí



ZŠ - zahraničí



Vize dílny pro předmět Technika 
dle J. Dostála



Vize dílny pro předmět Technika 
dle J. Dostála



Ale…    Jakým obsahem?
• neatraktivní činnosti,

• rutinní aktivity, dril,

• přizpůsobit výuku věku žáků,

• musí si odnést něco vlastnoručně 
vyrobeného 



Co zahraničí?
Norské kurikulum obsahuje předmět Řemesla (Crafts).

Rakouský rámcový vzdělávací program obsahuje předmět Technické práce (Technisches Werken).

Bavorské kurikulum zahrnuje předmět Technika (Technik).

Berlínský rámcový vzdělávací program obsahuje předmět Wirtschaft-Arbeit-Technik.

Slovenský rámcový vzdělávací program obsahuje předmět Technika. 

USA realizuje STEM, Anglie Design and Technology.

J. A. Komenský „vedle rozumového poznání 

a rozvíjení paměti je nutno se domáhat i výcviku 

řeči a ruky, že je třeba také prakticky pracovat“.



STEM – jedna z možných cest



Gender



Závěrem: co je nezbytné?

1) Podporovat na všech úrovních technické 
vzdělávání.

2) Střední technické školy by měly více 
participovat na realizaci technického 
vzdělávání pro základní školy.

3) Začlenit techniku do kurikula školy.

HLAVA            + SRDCE          + RUCE    
Děkuji za pozornost!


