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Sdružení automobilového pr ůmyslu p řipravuje projekt 
zaměřený na vzd ělávání žák ů st ředních škol 

 
Pracovní skupina Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) pod vedením 
Vadima Petrova (TPCA Czech) od začátku roku 2009 pracuje na přípravě projektu 
zaměřeného na vzdělávání žáků středních škol. Projekt má pracovní název 
„Systémová aplikace odborných znalostí firem Sdružení AP do osnov středních škol 
s technickým zaměřením“ s tím, že se předpokládá využití strukturálních fondů 
Evropské unie.  
 

Sdružení AP si stanovilo jako hlavní cíle projektu definovat profil absolventa střední 
technické školy, který bude odpovídat požadavkům firem automobilového průmyslu, 
vytvořit metodickou podporu pro výuku technických poznatků a získávání dovedností 
naplňujících cíle projektu, zlepšit podmínky pro výuku na vybraných středních 
školách a zvýšit prestiž technického vzdělávání v České republice. Na poslední 
uvedený cíl je zaměřena již probíhající kampaň „Auta nás baví“, jejímž hlavním 
nástrojem je internetový portál www.autanasbavi.cz. Tento portál byl spuštěn 
v prosinci minulého roku a je hojně navštěvován zájemci o studium technických 
oborů. 
 

Projekt by měl být podán v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ v prioritní ose 1.1 počáteční vzdělávání – zvyšování kvality ve 
vzdělávání. Gestorem uvedeného Operačního programu je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vypsání výzvy pro individuální projekty se 
předpokládá do konce dubna 2009. 
 

Sdružení AP předloží uvedený projekt ve spolupráci s agenturou Centrum 
Andragogiky, která vyhrála výběrové řízení. Vadim Petrov uvádí: „Synergickým 
efektem projektu by mělo být zvýšení motivace studentů o technické obory a jejich 
lepší uplatnění na trhu práce v automobilovém průmyslu. Po konzultacích na MŠMT, 
které potvrdilo, že považuje technické vzdělávání za jednu z priorit, pevně věříme, že 
náš projekt bude úspěšný.“           
 
 

Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení AP 
 

  


