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Typy spolupráce 
škol a firem
● Exkurze žáků do firem

● Dny otevřených dveří pro 
rodiče s dětmi

● Přednášky ve školách - pro 
žáky/ pro rodiče

● Prezentace na veletrzích SŠ

● Odborné praxe žáků SŠ, VŠ



Plánování spolupráce
Co přináší spolupráce žákům?
• Větší přehled o možnostech uplatnění, různých 

pracovních pozicích a oborech
• Získání dovedností potřebných k uplatnění na 

trhu práce

Co přináší spolupráce firmám?
• Budování dobrého jména firmy a oboru
• “Výchova” budoucích zaměstnanců
• Motivace stávajících zaměstnanců
• Nábor

Co je Vaším cílem?



Exkurze ve firmách
● pro školy (ZŠ 1. nebo 2. 

stupeň, SŠ)
● dny otevřených dveří

4 moduly:
A. Představení firmy
B. Prohlídka kancelářských a 

výrobních prostor
C. Rozhovor se zaměstnanci - 

analýza pracovní pozice
D. Simulace pracovní operace / 

procesu



A. Představení firmy
Cíl: Seznámit žáky s firmou, jejím 
příběhem, produkty, procesy, 
zákazníky a programy

Průběh:
● představení řečníka
● stručná historie firmy
● budoucnost firmy
● produkty, zákazníci, konkurence
● firemní kultura
● závěrečný kvíz 



B. Prohlídka firmy
Cíl: 
● Ukázat pracoviště a celkový proces, 

ve kterém vzniká produkt či služba
● Představit profese, pracovní 

prostředí, technologie

Průběh:
● ideálně skupinky po 12 žácích
● jít po toku produktu od vstupu 

materiálu po expedici
● zaměřit se na atraktivní části 

provozu



C. Rozhovory 
se zaměstnanci

Cíl: 
● Žáci se podrobně seznámí s 

konkrétní profesí
Průběh:
● ideálně skupinky po 5 žácích
● pestrý mix profesí - konstruktér, 

technolog, obchodník, manažer, 
operátor, skladník, nákupčí, ekonom, 
mistr, kontrolor kvality atd.

● rozhovor trvá cca 20 min.



D. Simulace pracovní 
činnosti

Cíl: 
● Žáci si vyzkouší pracovní činnost 

jednotlivých profesí
Průběh:
● měření výrobků, kontrola a třídění, 

jednoduchá montáž drobných dílů
● může probíhat dle scénáře:

○ realizace č. 1 + nápady na vylepšení
○ realizace č. 2 + nápady na vylepšení
○ realizace č. 3



Typy přednášek:
➢ představení povolání
➢ představení firmy, možností 

uplatnění

Přednášky
● pro žáky
● pro rodiče

Doporučení:
➢ vizuální podpora - videa, 

prezentace, nástroje atd.
➢ příběh (úspěšného pracovníka, 

založení firmy, výrobku)
➢ používat laický jazyk
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