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Projekt:
Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.03 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém 
kraji

Cíle projektu:
Základním  cílem  projektu  je  primárně  zvýšení  zájmu  žáků  o  studium  v technických  oborech  a 
sekundárně  zvýšení  počtu  kvalifikovaných  pracovníků  v technických  profesích  na  trhu  práce. 
Zaměření  na  PA: Zlepšování  podmínek pro výuku technických oborů,  včetně zvyšování  motivace 
žáků  ke  vzdělávání  se  v těchto  oborech.  Projekt  reaguje  na  celoevropský  problém  nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků v technických profesích, který je v Pardubickém kraji značně prohlouben 
sektorovou  orientací  průmyslové  výroby v kraji.  Zvýšení  motivace  žáků  projekt  řeší  celou  řadou 
propagačních, informačních, ale zejména vzdělávacích a tréninkových aktivit ve spolupráci se všemi 
klíčovými subjekty, které mohou pozitivně  ovlivnit dopad těchto aktivit  na žáky, tj.:

• v širokém partnerství technických SŠ v celém Pardubickém kraji,
• ve spolupráci se zaměstnavateli,
• ve spolupráci s nejbližším sociálním okolím žáků.

Dílčími cíli projektu:
• zjištění stávající úrovně motivace a hodnotové orientace žáků ve vazbě na výběr technických 

oborů  jako  nezbytného  východiska  pro  efektivní  a  cílenou mediální  kampaň  a  navazující 
aktivity,

• realizace propagační a informační kampaně s cílem zvýšit zájem o technické obory,
• komplexní aktivity pro zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických, zvláště 

učebních oborů na SŠ,
• podpora spolupráce SŠ se ZŠ v dané oblasti,
• podpora spolupráce SŠ s významnými zaměstnavateli v regionu s cílem koordinovat společný 

postup a  vytvoření  společných programů s cílem zvýšit  zájem žáků o studium a následné 
uplatnění v technických oborech,

• vytvoření informačních center na školách a podpora kariérového poradenství.

Vzhledem k výše uvedenému budou mít projektové aktivity a výsledky pozitivní vliv na:
1. Zvýšení zájmu o studium technických oborů.
2. Rozvoj  partnerství  mezi  školami  a aktéry na trhu práce (zákl.  předpoklad pro udržitelnost 

výstupů projektu).
3. Zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků a konkurenceschopnosti podniků z Pardubického 

kraje.
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