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vzdělávání pro automatizaci

Představení projektu

Přírodní vědy, matematika či technické obo-
ry mladé Čechy příliš netáhnou. Na opak, zá-
jem o ně klesá a Česká republika se v meziná-
rodních srovnáních propadá stále níže. Zatím-
co v roce 1995 byli čeští čtvrťáci v matematice 
podle průzkumu TIMSS sedmí, do roku 2007 
spadli na 24. příč ku. V přírodovědě se čeští 
školáci propadli ze sedmého na 27. místo. Pod-
le dostupných údajů bývá vý uka přírodověd-
ných a technických oborů v našich základních 
a středních školách velmi teoretická a nudná. 
Také proto si mladí lidé tyto obory nevolí pro 
své další vzdělávání a kariéru. Neumějí si to-
tiž pod nimi představit něco konkrétního a pro 
život užitečného.

Malý zájem o matematiku, fyziku nebo 
třeba chemii již nyní způsobuje problémy fir-
mám, které pro svůj provoz potřebují kvali-
fikované odborníky. Přitom právě tyto firmy 
vytvářejí perspektivní pracovní místa a mají 
významný vliv na ekonomický růst. Je v je-
jich zájmu probudit zájem žáků a studentů 
o své obory, zvýšit jejich atraktivnost a spo-
lečenskou prestiž. Cílem projektu Věda má 
budoucnost je strukturovaná spolupráce fi-
rem a škol, která by v mladých lidech vyvo-
lala větší zájem o přírodní vědy a technické 
obory. Žákům základních škol a studentům 
středních škol má ukázat, že kariéra v těchto 
oborech bude stále více ceněna a zaměstná-
ní v nich bude prestižní.

Přínos pro školy a firmy

Projekt nabízí školám možnost spolu-
pracovat přímo s firmami a obohatit tak 

Probuďme zájem mládeže o vědu a techniku

výuku o cenný pohled do praxe. Žáci do-
stanou možnost zúčastnit se vědeckých se-
minářů s profesionály, besedovat se zaměst-
nanci firem o svém studiu a o možnostech 

uplatnění v praxi. Od personalistů z firem 
mohou získat rady, jak správně napsat ži-
votopis, popř. si vyzkoušet přijímací poho-
vor nanečisto. Motivující je příležitost na-
vštívit firmy, které jsou do projektu zapo-
jeny. Obvykle mladí zjistí, že jde o velmi 
zajímavou profesi. Firmy díky tomuto pro-
jektu získají nástroj ke svému zviditelnění 
a možnost ukázat, že profese, které dnes 
nepatří mezi nejvyhledávanější, jsou vel-
mi zajímavé a perspektivní. To jim do bu-
doucna pomůže zajistit dostatek kvalifiko-
vaných zaměstnanců. Firmy se zapojením 
do projektu stávají součástí platformy, kte-
rá odpovídá na potřeby specifikované i mi-
nisterstvem školství či Národní ekonomic-
kou radou vlády (NERV).

Průběh projektu

Spolupracuje vždy jedna firma a jedna 
škola (nejlépe ve společném regionu) v prů-
běhu celého školního roku. Občanské sdru-
žení AISIS spolupráci koordinuje, a garantu-
je tak minimální administrativní požadavky 
na zapojené partnery. V současné době pro-
bíhá spolupráce především na bázi ročního 

programu Dovednosti v práci – for-
mou návštěv a seminářů jsou žáci 
seznamováni s chodem spolupra-
cujících firem a s firemním výzku-
mem. Žákům je poskytnuto také ka-
riérní poradenství. Pro druhý ročník 
od nového školního roku jsou při-
pravovány dvě novinky: mentoring 
pro žáky základních a středních škol 
a vzdělávací semináře pro učitele. 

Se svými zkušenostmi s projektem 
se svěřil zástupce ředitele ZŠ, MŠ, 
ZUŠ Jesenice Jan Hoštička: „Naši 
žáci osmých tříd pravidelně vyjíždějí 
na exkurze, při nichž mají možnost vi-
dět využití technických oborů v praxi. 
Vracejí se nadšení a hlavně motivova-

ní pro studium těchto oborů. Nás to nestojí té-
měř nic, ale výsledek stojí za to.“

Firmy se mohou k projektu přihlásit u ko-
ordinátora projektu Jiřího Kukačky na adre-
se: info@vedamabudoucnost.cz.

Automa mediálním partnerem 

Vydavatelství PCC Public a redakce od-
borného časopisu Automa jsou mediálními 
partnery zmiňovaného projektu Věda má bu-
doucnost. Na stránkách časopisu i na in-
ternetových stránkách www.automa.cz bu-
dou publikovány aktuální zprávy, informace 
o firmách a školách zapojených do projektu 
a jejich zkušenosti.

(Šm)

Projekt Věda má budoucnost si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o přírodní vědy, 
matematiku, techniku a informační techniku. Vychází z efektivního modelu partnerství 
firem a škol. Projekt v loňském roce představilo občanské sdružení AISIS. Jeho hlavními 
partnery jsou firmy Bayer a IBM. Od září se rozběhne druhý ročník úspěšné spolupráce.

Obr. 1. Žáci ZŠ Dr. Malíka z Chrudimi na exkur zi ve 
firmě Bayer
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y   Výsledky studentské
soutěže AMiTsys Expert 2012

Dne 23. května 2012 byly oznáme-
ny výsledky jedenáctého ročníku soutě-
že Amitsys Expert, určené pro studen-
ty středních odborných škol zapojených 
do programu technické podpory výuky 
Amitsys Junior, sponzorovaného firmou 
AMiT, spol. s r. o. Hodnotitelskou komi-
si letos tvořilo pět kmenových pracovníků 
společnosti Amit a jeden externista. Úro-
veň předložených prací byla v porovnání 

s předchozími ročníky spíše nadprůměrná, 
jejich počet byl ale velmi malý – pouhých 
šest prací ze tří škol je velmi špatná vizit-
ka! Lze říci, že jen jediná škola, a to SPŠE 
Brno, zaslala do soutěže větší počet prací 
a přitom si zachovala vysokou úroveň. To 
se muselo projevit na konečném výsledku, 
který je takovýto:
– 1. místo Dušan Benda a Aleš Pernikář 

(SPŠE Brno), práce Model pásového do-
pravníku s manipulátorem,

– 2. místo Petr Filakovský a Jakub Krejzek 
(SPŠE Brno), práce Model osobního vý-
tahu,

– 3. místo Tomáš Mičulka, Lukáš Malík 
a Vojtěch Zborovský (SPŠE Brno), práce 
Portálová mycí linka.
Autoři oceněných prací obdrželi jednot-

livě diplomy a odstupňovanou finanční od-
měnu úhrnem 10 000 korun. Oceněné práce 
jsou dostupné na www.amit.cz/cz/amitsys_
junior/amitsys_expert.htm#práce. Do disku-
se o průběhu i výsledcích soutěže se lze 
zapojit na http://forum.amit.cz/viewtopic.
php?f=35&t=438. Dvanáctý ročník soutěže 
Amitsys Expert bude vyhlášen v září až říj-
nu 2012. 
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