ABY BUDOUCNOST
MĚLA BUDOUCNOST

ÚVODNÍ
SLOVO

také, že budoucnost patří lidem, kteří
chtějí něco umět, chtějí se rozvíjet, chtějí
být hrdí na své povolání a také chtějí být
za svou práci společensky oceněni.
Česká národní a evropská soutěž
odborných dovedností CzechSkills
a EuroSkills jsou také o tom CHTÍT –
chtít ukázat, co všechno dnešní mladý
člověk dokáže, jak umí povýšit svoji
kvalifikaci a kompetence na mistrovskou
úroveň. A toho jsme byli v pozici
národního koordinátora letos svědky na
evropském šampionátu EuroSkills. Viděli

VLADIMÍR DLOUHÝ
prezident Hospodářské komory ČR

jsme nezměrnou vůli a chuť mladých
lidí ukázat celé Evropě, že je v nich
budoucnost. Hospodářská komora ČR
chce tento pohled na odborné

Za dobu téměř třicetileté existence

vzdělávání více otevřít i v České republice

Hospodářské komory ČR proběhla řada

skrze národní kvalifikační soutěž

iniciativ na podporu odborného i dalšího

CzechSkills, bránu do Evropy i celého

profesního vzdělávání, přičemž ty zdařilé

světa.

dále podporujeme, rozvíjíme a těšíme
se z každého historického milníku.
Vždycky jsme věděli, že v kvalifikovaných
pracovnících je budoucnost, ale víme
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
A JEJÍ VLIV NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
A UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁNÍ

částech maturitních zkoušek, ale
i v rozvoji dalšího profesního vzdělávání.

HK ČR považuje kvalitní a dostupné

04

vzdělání za prioritní oblast rozvoje

HK ČR se vedle toho podílí na

a konkurenceschopnosti ČR. Podnikatelé

modernizaci vzdělávacích programů

jsou přesvědčeni, že vzdělávací systém by

odborného vzdělávání tak, aby

měl být lépe provázán s trhem práce, aby

lépe odpovídaly měnící se podobě

mohl pružněji reagovat na potřeby

kvalifikací. Mnoho změn v poptávce po

zaměstnavatelů.

kompetencích souvisí se zaváděním

VZDĚLÁVÁNÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI

podniků) spolupracuje s dalšími
evropskými zeměmi, a to i na pozici

prvků průmyslu 4.0, především

HK ČR zmíněné priority naplňuje

lídra. Jako partner Univerzity Karlovy je

Spolu s dalšími reprezentanty

digitalizace ve firmách. Proto usiluje o

i prostřednictvím projektů

zapojena také do Evropské univerzitní

zaměstnavatelů proto HK ČR považuje

zajištění dostatečných investic do up-

podporovaných z evropských

aliance 4EU+.

za nezbytné, aby zaměstnavatelé měli

skillingu a re-skillingu pracovníků firem,

strukturálních a investičních fondů,

větší roli při řízení odborného vzdělávání

podporuje inovace a propojení výzkumu

zejména z Evropského sociálního fondu

na národní a krajské úrovni, např.

a vývoje s aplikační firemní sférou.

a evropského programu ERASMUS+.

u duálních prvků vzdělávání, participaci

HK ČR v těchto projektech (zacílených

na jednotných závěrečných zkouškách

např. na další profesní vzdělávání

v učebních oborech a profilových

zaměstnanců, rozvoj malých a středních

komora.cz
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CO JE CZECHSKILLS?

MOTTO CZECHSKILLS:

„JDE NÁM O TO, ABY BUDOUCNOST
MĚLA BUDOUCNOST“

• Ocenění poskytovatelů a partnerů

• Soutěže odborných dovedností pořádané

odborné přípravy a výcviku, udělované

HK ČR společně s cechy, zaměstnavateli

Národním centrem CzechSkills při HK ČR

či profesními organizacemi a vzdělavateli

Ivan Kraus
• Národní značka odborných a profesních
oborových soutěží v moderních
NAŠE VIZE

• Součást kvalifikace na evropské
mistrovství EuroSkills

i tradičních oborech, propůjčovaná
Národním centrem CzechSkills při

Jsme platformou pro všechny, kdo zítřek naší společnosti vidí v hodnotách dnešní

HK ČR na základě standardů CzechSkills

mladé generace s úctou k tradicím. Podporujeme zvídavost, dovednost, vůli, vytrvalost,
odvahu chybovat! Přinášíme možnost vyniknout a zažít úspěch!

czechskills.cz
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CZECHSKILLS MÁ CO NABÍDNOUT!
PŘÍNOSY PRO
ZAMĚSTNAVATELE,
PODNIKATELE
A VZDĚLAVATELE

PŘÍNOSY PRO
SPONZORY
A PARTNERY

PŘÍNOSY PRO
ÚČASTNÍKY

Národní cena CzechSkills –

Propagace image

Profesní i osobnostní

ocenění poskytovatelů

organizace

rozvoj

a partnerů odborné

•

•

přípravy a výcviku

Prohlubování kontaktů

Posilování sebevědomí

•

a možností spolupráce

a sebedůvěry

Propagace a zviditelnění

•

•

organizace

Získávání nových

Zvyšování osobní

•

kontaktů

výkonnosti a odolnosti

Posílení prestiže

•

•

a dobrého jména

Výměna zkušeností

Posilování samostatnosti

organizace v oblasti

a znalostí na národní

•

odborného vzdělávání

i mezinárodní úrovni

Získávání zkušeností

•

•

a cenných kontaktů

Zájem budoucích žáků,

Propagace oboru

•

zaměstnanců i široké

a organizace

Možnost získání

veřejnosti

prostřednictvím

nominace na evropské

•

referencí soutěžících

mistrovství EuroSkills

Možnost partnerství na

•

•

evropském mistrovství

Možnost partnerství na

Poznávání kulturních

EuroSkills

evropském mistrovství

odlišností, rozvoj

EuroSkills

jazykových znalostí
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CZECHSKILLS JE JEN ZAČÁTEK!

NOMINACE DO NÁRODNÍHO
TÝMU ČESKÉ REPUBLIKY

v mezinárodní konkurenci obstát.
Nedílnou součástí nominace do
národního týmu je splnění podmínek

Obdobně jako ve sportu existuje

odborné, jazykové, fyzické i psychické

v mnoha profesích možnost účasti

přípravy, odpovídajících náročnosti

na evropském šampionátu. Jednou

a podmínkám EuroSkills. Na základě

z podmínek kvalifikace na šampionát

dosažených výsledků pak Národní

EuroSkills, probíhající každé 2 roky, je

centrum CzechSkills nominuje každé

pro soutěžící právě účast v CzechSkills.

2 roky tým, který reprezentuje Českou

Bez náročné a intenzivní přípravy nelze

republiku na mistrovství odborných
dovedností EuroSkills.

Fotogalerie
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EUROSKILLS

JE ČAS
UKÁZAT, CO
V TOBĚ JE!

PRESTIŽNÍ A UNIKÁTNÍ AKCE EVROPSKÉHO CHARAKTERU – MISTROVSTVÍ EVROPY
V PROFESNÍCH DOVEDNOSTECH MLADÝCH 17–25 LET

400
SOUTĚŽÍCÍCH

• EuroSkills – oslava a ukázka dovedností,
znalostí a umu napříč obory.

oborů jsou zastoupeny také sektory
strojírenství, elektrotechnika, doprava,
logistika, kreativní průmysl, služby nebo

• Koná se jednou za 2 roky, pořadatelem

informační a komunikační technologie.

je organizace WorldSkills Europe, jejímiž

V roce 2021 byly poprvé zařazeny kategorie

členy je 31 zemí, mezi nimi od roku 2020

oborů průmysl 4.0, chemický laborant

také ČR prostřednictvím HK ČR.

a technik, integrátor robotických systémů

25
ZEMÍ

45
OBORŮ

nebo pečovatel.
• EuroSkills probíhá v 50 kategoriích
dovedností napříč obory řemesel, služeb,
• Areál 70 000 m2

IT, průmyslu, dopravy a logistiky.

• 260 zasmluvněných odborných pracovníků
• Více než 400 dobrovolníků

• EuroSkills se rozšiřuje o nové obory –
vedle tradičních řemeslných a výrobních

• 9 000 návštěvníků

Promoting skills

• 305 mediálních štábů
• Téměř 1 300 antigenních testů C-19
• 65 spolupracujících partnerských organizací
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oceněním neutuchající podpora,
fandovství, nadšení a zájem o jejich obor,
práci a um po celou dobu šampionátu.
Vrcholem je pak jednoznačně finálový
den, zvláště pak okamžik ukončení
soutěže provázený potleskem
a gratulacemi přítomných členů rodiny,
HK ČR vyslala na 7. kolo EuroSkills 2021

přátel, zaměstnavatelů, pedagogů

do Rakouska národní tým ČR, který

a odborné veřejnosti.

reprezentoval ve čtyřech oborech.
Při první účasti se jen zřídka podaří

Je to životní okamžik, který patří jen těm

soutěžícím získat v hodnocení poroty

nejlepším v oboru a v Evropě! Předávání

550 bodů. Všichni členové týmu ČR

ocenění se účastní nejvyšší státní

dosáhli nad 600 bodů a skvěle tak obstáli

představitelé.

v silné a velmi vyrovnané konkurenci.
Cenu Best of Nation Czech Republic
David Ryšavý

obor malíř
11. místo

David Voráček

obor obkladač
6. místo

Patrik Procházka

chladicí a klimatizační zařízení
6. místo

Tomáš Eichler

obor těžká nákladní vozidla
5. místo

Pro všechny soutěžící i jejich odborné

převzal Tomáš Eichler z rukou Margarete
Schramboeck, ministryně pro digitalizaci
a ekonomiku.

Děkujeme všem, kteří společně s HK ČR
umožnili soutěžícím skvěle a důstojně
reprezentovat ČR na zcela unikátní akci.
EuroSkills 2021 je minulostí, přípravy na
EuroSkills 2023 v Rusku jsou v plném
proudu.

Graz 2021

Více informací sledujte na webu.

Petrohrad 2023

experty je nepochybně největším
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Web:
www.czechskills.cz/o-nas
www.komora.cz/czechskills

Facebook:
www.facebook.com/CzechSkills

E-mail:
czechskills@komora.cz

czechskills.cz

Facebook CzechSkills

