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ANOTACE 

Bakalářská práce  ,,Uplatnění žáků a žákyň základních škol speciálních a základních škol   

praktických na trhu práce“ se zabývá připraveností žáků a žákyň na další vzdělávání ve    

dvouletých a tříletých učebních oborech, zvláště vzdělávání handicapovaných žáků a žákyň 

v učebních oborech, jejich uplatněním v pracovním procesu. Uvádím zde přehled nabízených 

učebních oborů, nabídky práce a pracovních příležitostí a činností určených pro osoby    

zdravotně postižené.  

V praktické části, po vyhodnocení dotazníkového šetření, zjišťuji motivaci, osobnostní       

připravenost a názory žáků a žákyň s LMP pro zaměstnání, co budou vykonávat za práci a co 

budou ochotni udělat pro udržení se v pracovním poměru.  

Na závěr se snažím zjistit, jestli jsou jejich přesvědčení, znalosti a dovednosti dostačující 

v porovnání s požadavky a podmínkami zaměstnavatelů, kteří budou chtít tyto absolventy 

učebních oborů zaměstnat.  

 

Annotation 

 This bachelors  thesis“ The applying of pupils of special primary schools and practical schools on 

the labor market“ deals with the readiness of pupils to  further education in two-year and 

three-year apprenticeships, especially education of handicapped pupils in apprenticeship 

programs, their application in the work process. I mention a list of offered apprenticeships, 

jobs and job opportunities and activities for persons with disabilities. 

In the practical part, after evaluation of the questionnaire, I find motivation, personal  readiness and 

opinions of pupils with light cerebral disfunction for a job, what kind of work they will practise and 

what they will be willing to do for staying in the  employment. 

At the end I'm trying to find out if their beliefs, knowledge and skills are sufficient in comparison with 

the requirements and conditions of the employers, who will want to employ these graduates of   

vocational courses . 
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1. Úvod  

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění absolventů ze Základních škol           

Speciálních a Praktických, Praktických škol jednoletých a dvouletých na trhu práce. Ve     

školství pracuji řadu let, usiluji o rozvoj dovedností a znalostí všech svých žáků, snažím se        

vytvářet ve třídách, kde vyučuji, pracovní a přátelské klima, kladu důraz na rozvoj              

přenositelných kompetencí žáků. Cílem mého snažení je připravit žáky co nejlépe na jejich     

budoucí život. Často ale nemám ze své práce dobrý pocit – výsledek, tedy uplatnění žáků na 

trhu práce se vždy nedostaví. Proč se žáci obtížně umísťují na trhu práce? Lze problému 

s jejich umístěním předcházet? Existuje vůbec nějaké vhodné řešení? Mají žáci jasno v tom, 

jakou práci chtějí dělat? Jaké jsou jejich priority, motivace?  Co jsou schopni a ochotni       

nabídnout jim potenciální zaměstnavatelé? Jsou žáci připraveni dobře vykonat                   

požadované úkoly a udržet si tak získané pracovní místo? 

To jsou otázky, které si často kladu. Hledám odpovědi a ne vždy je nacházím. Chci proto     

využít příležitost a pokusit se o jejich hlubší prozkoumání v rámci své bakalářské práce. 

Uplatnění absolventů středních škol jednoletých a dvouletých, praktických a speciálních     

základních škol na trhu práce je dlouhodobým problémem. Mnoho členů této poměrně   

rozsáhlé sociální skupiny patří mezi dlouhodobě evidované na úřadech práce.  

Ve své práci jsem se proto zaměřil na problematiku uplatnění osob se zdravotním postižením 

– absolventů středních škol jednoletých a dvouletých, praktických a speciálních základních 

škol na trhu práce v Ústeckém kraji. Na základě platné legislativy jsem vymezil skupinu osob 

se zdravotním postižením, hledal možnosti jejich uplatnění, opatření, která jejich uplatnění 

podporují.  

Dále jsem se zabýval motivací žáků a absolventů uvedených škol k jejich pracovnímu              

uplatnění. Jakou práci si na trhu práce vyberou, co je bude motivovat k získání lepších     

podmínek pro získání lepšího zaměstnání a jaké bude jejich ohodnocení. Co všechno jim  

budoucí zaměstnavatelé nabídnou a jak je za odvedenou práci odmění.  Jaká bude jejich 

schopnost se udržet na pracovních místech, ve vybraných oborech u vybraných                  

zaměstnavatelů. 
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V praktické části mé práce jsem se proto zaměřil na potenciální uchazeče o zaměstnání, tedy 

absolventy zmíněných škol a pomocí připraveného dotazníku jsem provedl průzkum, který se 

týkal vlastností a schopností, jejich úrovně znalostí a všeobecného povědomí vycházejících 

žáků a žákyň se zdravotním postižením. Zjišťoval jsem jejich motivaci a připravenost           

pro  budoucí uplatnění na trhu práce. Co oni samotní pokládají za důležité při jejich výběru    

profese  a s tím souvisejícího učebního oboru, výběru střední školy. Jak si poradí s požadavky 

a potřebami zaměstnavatelů a ostatních lidí, kteří jim pomohou v náročném začlenění do 

pracovního procesu.  
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2. Teoretická část 

2.1 Situace na trhu práce v Ústeckém kraji v letech 2012 – 2014. 

Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti; tato situace je 

řadou obyvatel vnímána jako setrvalá, možnosti změny k lepšímu nevidí. To se pochopitelně 

odráží v životním stylu řady rodin, v jejich přístupu ke vzdělávání vlastních dětí i v pojetí 

vzdělání jako takového. Část rodin již dávno na možnost zaměstnání rezignovala a jejich děti 

nepoznali jiný zdroj příjmů než sociální dávky, které vnímají jako běžnou součást života.  

Složitost uvedené situace dopadá především na jednotlivce a jejich rodiny s nízkou úrovní 

vzdělání. Děti často přebírají postoje a hodnotové orientace svých rodičů, identifikují se 

s jejich životním stylem. Lze proto očekávat, že řada dětí, které vyrůstají v Ústeckém kraji, 

zvnitřňuje některé postoje a hodnoty, které nepatří mezi žádoucí. Nevnímají práci jako zdroj 

finančního zajištění, nemají potřebu uplatnit se na trhu práce. Kruh se tak často uzavírá a 

„postižení“ nezaměstnanosti postupuje do dalších a dalších generací.    

Na druhém místě se v ČR z hlediska nezaměstnanosti dlouhodobě umisťuje Moravskoslezský 

kraj. Složení obyvatelstva v obou regionech je podobné, v obou krajích žije poměrně velké 

množství obyvatel s nízkou úrovní vzdělání, v obou krajích žije vyšší počet obyvatel patřících 

k minoritním skupinám. Oba uvedené kraje jsou kraji, ve kterých je relativně vysoký podíl 

těžkého průmyslu, strojírenství a hutní výroby, v obou krajích byla rozvinuta těžba uhlí, která 

byla postupně utlumována.  

Těžký průmysl, hutnictví a hornictví vytvářelo v dřívější době, zvláště ve druhé polovině               

20. století početné pracovní příležitosti, byla zde k dispozici volná pracovní místa, pro která 

často nebylo nutné získat vyšší úroveň vzdělání. Lidé přicházeli do těchto regionů za prací, za      

relativně velkými výdělky i za nabízeným bydlením. Lidé se stěhovali z vesnic a malých obcí 

kde nebyl dostatek pracovních příležitostí jako ve velkých městech, kde byl průmysl, obchod, 

služby atd. Lidé přicházející ovšem neměli velkého vzdělání – k těm pracovním činnostem, ke 

kterým se hlásili a houfně přicházeli ze všech míst republiky, vzdělání nepotřebovali. Důležité 

v té době bylo, aby člověk pracovat chtěl a uměl, vše potřebné se postupně naučil. Velké 

podniky a závody si své pracovníky zaučovali, tak jak potřebovali.  
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Po roce 1990 však naše společnost zažívá velké sociální a ekonomické proměny; došlo ke 

strukturálním hospodářským změnám, objevují se nové materiály, složitější technologie, 

stoupají požadavky na znalosti a dovednosti pracovníků, mění se náplň práce jednotlivých 

profesí. Pracovníci, zaměstnanci musí mít potřebnou kvalifikaci, odbornost a schopnost pro 

zvládnutí vyšších požadavků pro nově vznikající pracovní místa a speciální pracovní obory. A 

proto je potřeba se vzdělávat a zvyšovat si vzdělání a odborné znalosti, kvalifikaci.  

Hodně lidí ovšem tuto situaci nezvládá nebo odmítá se podřídit těmto změnám, nejsou     

motivováni k získání vyššího vzdělání nebo nemají zájem se učit novým věcem. Jsou to      

většinou lidé z chudších, sociálně slabých skupin, odloučených malých nebo etnických      

skupin. Ti si zvykli na přejícný sociální systém v této zemi, a proto nemají potřebu něco    

měnit, natož    potřebu se vzdělávat nebo něčemu novému učit.  

Přestože se v průběhu 90. let vytvořila v Ústí nad Labem samostatná univerzita, stále odchází 

řada středoškoláků studovat vysokou školu do jiného kraje (nejčastěji do Prahy či Brna)          

a velká část těchto studentů se na Ústecko nevrací.  

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, netvoří jednolitou skupinu, jsou to 

lidé různého věku, kteří dosáhli různého vzdělání, mají různě dlouhou praxi a různé pracovní 

zkušenosti, mají také velmi odlišné zdravotní předpoklady. Všechny tyto faktory ovlivňují 

jejich úspěšnost na trhu práce. 

 

Mezi skupiny nejvíce ohrožené nezaměstnaností patří zejména: 

 osoby s nízkou úrovní dosaženého vzdělání; 

 osoby do věku 25 let, absolventi bez praxe, mladiství; 

 osoby dlouhodobě nezaměstnané;  

 osoby se zdravotním postižením;  

 osoby pečující o děti do 15 let; 

 osoby starší 55 let. 
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2.1.1 Osoby s nízkou úrovní dosaženého vzdělání. 

 

K 31. 12. 2012 bylo v evidenci ÚP v Ústeckém kraji 47 756 uchazečů o zaměstnání, jejichž 

vzdělání bylo nižší než střední vzdělání s maturitní zkouškou. Jejich rozložení podle             

dosaženého vzdělání ukazuje tabulka 1 Počet uchazečů o zaměstnání podle dosaženého 

vzdělání rok 2012.  Tato skupina uchazečů tvořila 77,5 % ze všech evidovaných uchazečů       

o    zaměstnání. 

Úroveň dosaženého vzdělání Absolutní počet Relativní počet 

Základní vzdělání 25 198 40,9 % 

Nižší střední vzdělání 63 0,1 % 

Střední vzdělání s výučním listem 22 255 36,1 % 

Střední odborné bez maturity i výučního listu 240 0,4 % 

Celkem  47 756 77,5 % 

Tabulka 1, Počet uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání 2012.  

Zdroj: ÚP Ústí nad Labem 

 

Také v roce 2013 tvořili jednotlivci s nižším než středním vzdělání s maturitní zkouškou     

nejpočetnější skupinu zařazenou v evidenci úřadů práce v Ústeckém kraji. Jejich podíl na  

počtu všech evidovaných tvořil zhruba 78 %. 

 

Úroveň dosaženého vzdělání Absolutní počet Relativní počet 

Bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání 290 0,4 % 

Základní vzdělání  27 103 41,2 % 

Nižší střední vzdělání 60 0,1 % 

Střední vzdělání s výučním listem 23 568 35,8 % 

Střední odborné bez maturity i výučního listu 217  0,3 % 

Celkem  51 238 77,8 % 

Tabulka 2 Počet uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání 2013   

Zdroj: ÚP Ústí nad Labem  



14 
 

Přestože počet evidovaných meziročně stoupl o téměř tři a půl tisíce osob (3 482), jejich   

rozložení do jednotlivých skupin v procentuálním vyjádření zůstává prakticky shodné. 

Uchazeči o zaměstnání s uvedeným vzděláním tvoří stálou problémovou skupinou, jejich 

uplatnění na trhu práce je obtížné. Nejčastější pracovní nabídkou bývají pro uvedenou      

skupinu uchazečů o zaměstnání veřejně prospěšné práce; jejich počet (nabídek veřejně      

prospěšných prací) je však vzhledem k počtu uchazečů nedostačující. 

Možným východiskem k řešení problému je zvyšování, rozšiřování či změna kvalifikace     

těchto jednotlivců. Rozdíly mezi požadavky na kvalifikaci potřebnou pro pracovní zařazení     

a stávající kvalifikací uvedených uchazečů je tedy možné řešit operativně pomocí               

rekvalifikací. Občané s neuplatitelnou kvalifikací na trhu práce jsou dále seznamování 

s nabídkami    rekvalifikačních kurzů. Velkým problémem této skupiny je motivovat k dalšímu 

zvyšování kvalifikace!  

2.1.2 Osoby do věku 25 let, absolventi bez praxe, mladiství.  

 

Významnými daty popisujícími trh práce je jednak počet evidovaných uchazečů do 24 let 

svého věku, jednak podíl skupiny těchto uchazečů na celkovém počtu evidovaných zájemců o 

zaměstnání.  

Věk uchazečů o zaměstnání Absolutní počet Relativní počet 

Do 19 let 3 363 5,5 % 

Od 20 do 24 let 8 670 14,1 % 

Celkem  12 033 19,6 % 

Tabulka 3, Počet uchazečů o zaměstnání podle věku 2012       Zdroj: ÚP Ústí nad Labem 

Jak vyplývá z tabulky 3 Počet uchazečů o zaměstnání podle věku 2012, tvoří podíl uchazečů 

ve věkové skupině do 24 let celkem 19,6 % ze všech evidovaných uchazečů v Ústeckém kraji.  
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Nalézt pracovní uplatnění pro členy této skupiny je obtížné z několika důvodů – např.: 

 ti z nich, kteří úspěšně ukončili své vzdělávání, většinou nemají praxi, kterou           

zaměstnavatelé často vyžadují; vytváří se tak začarovaný kruh, který by mohlo účinně 

přetnout adaptační období, které by zaměstnavatelé pro ty, kteří poprvé vstupují na 

trh práce, vytvořili;  

 úspěšní absolventi často zvolili obory vzdělání, po kterých není na trhu práce           

odpovídající poptávka; situaci by šlo – sice pouze částečně – pomoci výrazným      

zlepšení kariérového poradenství, včetně profesní orientace; 

 nerealistická očekávání absolventů, která se týkají jejich finančního ohodnocení;      

absolventi často předpokládají částky, které se v dané profesi neobjevují, či jsou      

určené vynikajícím pracovníkům s dlouholetou praxí v oboru; zde je opět místo pro     

zlepšení kariérového poradenství; 

 dalším důvodem pak může být i úvaha o tom, že život na podpoře je vlastně celkem 

pěkný; zde se může jednat o inspiraci životem rodičů či širší rodiny či prostě prostředí, 

ve kterém se žáci – absolventi pohybují.  

 

Velmi problémová je z hlediska uplatnění na trhu práce skupina osob ve věku 15 – 18 let.   

Největším problémem při jejich uplatnění na trhu práce je zejména jejich nedostatečné, ve 

většině případů pouze základní vzdělání.  Uvedení jednotlivci nemají žádnou odbornost a 

nemají ani žádné praktické dovednosti, proto jsou pro zaměstnavatele nezajímaví                   

a nepotřební.  

Do skupiny mladistvých, jejíž uplatnění na trhu práce je také obtížné, spadají osoby ve věku 

do 19 let. Velkým negativem těchto osob je především jejich nedostatečné, v tomto případě 

pouze základní či nižší vzdělání. Dalším problémem je opět nezískání žádných nebo            

nedostačujících praktických dovedností, čímž se většinou stávají pro zaměstnavatele         

nezajímavými. 
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2.1.3 Dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

Osoby, které jsou dlouhodobě na úřadu práci evidováni jako uchazeči o zaměstnání, tvořily 

v roce 2013 63,5 % z celkového počtu evidovaných. Za dlouhodobě evidovaného je          

považován ten, kdo je v evidenci veden déle jak 5 měsíců. 

V této skupině převažují jednotlivci s nižší kvalifikací, zejména se základním vzděláním nebo 

bez ukončeného základního vzdělání, osoby trestané, apod.  

Řada z dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání již reálně ani po zaměstnání        

netouží, jejich pracovní návyky se dlouhodobou nezaměstnaností rozpadají. Někteří našli 

způsob, jak v dlouhodobé nezaměstnanosti přežít; část z nich si tzv. na černo přivydělává, 

dávky    spolu s přivýdělkem pokrývají jejich skromné potřeby. Pro některé z nich není       

zaměstnání  výhodné, součet všech jejich podpor je sice o něco nižší než výdělek v minimální 

mzdě, ale ze mzdy budou strhávány exekuce, z dávek je strhávat není možné. Nabídky      

pracovního  zařazení jednotlivců v této skupině bývá totiž spojená s nízkým finančním    

ohodnocením, které je pro většinu členů této skupiny nežádoucí.  

Největším problémem u této skupiny lidí je jejich motivace k dalšímu vzdělávání, získání další 

kvalifikace nebo rekvalifikace a s tím související snaha o hledání pracovního uplatnění. 

2.1.4 Osoby se zdravotním postižením.  

 

K 31. 12. 2012 bylo v Ústeckém kraji evidováno 7061 osob se zdravotním postižením (OZP), 

OZP tvořily téměř 11,5 % všech evidovaných na úřadech práce. 

Osoby se zdravotním postižením – u většiny těchto uchazečů o pracovní zařazení dochází ke 

kumulaci více zdravotních problémů (handicapů), což jednoznačně způsobuje větší problémy 

s uplatněním na trhu práce. Dalším negativem OZP je malý zájem o poradenské aktivity a 

podpůrné služby nebo pracovní rehabilitace.  Pozitivem pro tuto skupinu osob je dostatečně 

organizovaná podpora chráněných pracovních míst a chráněných dílen, včetně OSVČ.   

Zdravotní postižení - je určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje            

v  určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti).  
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Druhy zdravotního postižení. 

Podle druhu postižení lze zdravotně postižené dělit do několika skupin:  

 Tělesné postižení 

 Mentální postižení 

 Kombinované postižení 

 Duševní nemoci  

 

Zdravotní postižení v českém právu. 

Pro pojem postižení se v České republice většinou používá slovní spojení zdravotní postižení, 

pro jedince pak označení osoba se zdravotním postižením. Definice pojmu postižení             

či  zdravotního postižení není jednotná a v různých politických resortech se liší1. 

Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí 

„tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo 

mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby2“. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pak vymezuje osoby se zdravotním postižením     

takto: „Jedná se o fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány jako 

invalidní ve třetím stupni (tj. osoby s těžším zdravotním postižením) nebo v prvním či        

druhém stupni. Mezi osoby se zdravotním postižením se navíc řadí i fyzické osoby, které byly 

orgánem     sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců 

ode dne      tohoto posouzení. Naopak osobami se zdravotním postižením již nejsou fyzické 

osoby, které byly podle předchozí a nyní už neúčinné právní úpravy rozhodnutím úřadu    

práce uznány jako zdravotně znevýhodněné. V oblasti zdravotního pojištění se v ČR pojem 

postižení definuje jako stav závažného a trvalého snížení funkční schopnosti vzniklého            

v důsledku úrazu, nemoci či vrozené vady“3.  

                                                             
1 OPATŘILOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Vydání 

1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0., str. 103 
2 § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze 14. března 2006  
3 OPATŘILOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Vydání 

1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0., str. 104 
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Z pedagogického hlediska lze za osoby s postižením považovat „všechny děti, mladé lidi a 

dospělé, kteří jsou v učení, sociálním chování, v komunikaci a řeči nebo v psychomotorických 

schopnostech tak omezeni, že jejich spoluúčast na životě ve společnosti je podstatně         

ztížena.“ Tito jedinci tak potřebují speciálně pedagogickou podporu4. 

Postižení podle Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Definování pojmu postižení prošlo od roku 1980 značným vývojem. Střet zájmu se postupně 

přesunul z omezení a neschopností osob s postižením na jejich možnosti konat aktivity            

a účastnit se života ve společnosti (i s potřebnou pomocí a podporou)5.  

V roce 1980 uváděla WHO (Světová zdravotnická organizace) následující klasifikaci vad,     

postižení a handicapů (ICIDH): 

 Poškození (impairment) – samotné porušení organické, mentální, psychické složky 

nebo funkce člověka; 

 Omezení (disability); 

 Postižení (handicap). 

Jeden či více z uvedených individuálních nedostatků může jednotlivce omezovat či mu     

znemožňovat plnění sociální role nebo rolí, které by byly pro konkrétního jedince jinak    

normální.  

V 90. letech 20. století docházelo na půdě WHO k postupné změně odborného pojetí         

postižení. Důraz byl stále více kladen na zohlednění účasti jednotlivců s postižením na      

běžném životě, na jejich integraci do společnosti. Výsledkem byla úprava klasifikace          

zveřejněná v roce 1998:  

 Poškození (impairment);  

 Aktivita (aktivity); 

 Participace (participation). 

                                                             
4 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 

978-80-7315-198-0., str. 111 
5
 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 
978-80-7315-198-0., str. 113; OPATŘILOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se 
zdravotním postižením. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0., str. 105    
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V roce 2001 byla původní verze klasifikace ICIDH nahrazena novou klasifikaci: „Funkčnosti, 

postižení a zdraví“ (ICF), kterou také vytvořila WHO. 

Podle této nové klasifikace je u osob s postižením zaměřena pozornost především na stav 

funkcí a tělesných struktur, do popředí již není kladeno jejich omezení a postižení, ale     

možnosti a schopnosti konat aktivity, důležitou se stává zejména jejich spoluúčast            

(participace) na společném životě. ICF = Environmentální prostředí.  

2.2 Aktivní politika nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. 

Celkovou nezaměstnanost v Ústeckém kraji ovlivňují především následující faktory:  

 vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním nebo bez dokončeného základního 

vzdělání; 

 nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel; 

 chování zaměstnavatelů, kteří často uzavírají krátkodobé smlouvy; 

 skladba vzdělávacích programů středních škol, které připravují často absolventy 

v oborech, které nejsou na trhu práce potřebné. 

Následující tabulka 4 Nabídka volných míst v roce 2013 ukazuje diskrepanci mezi nabídkou     

a poptávkou na trhu práce v Ústeckém kraji. 

Úroveň dosaženého vzdělání Počet ucha-

zečů 

Počet vol-

ných míst 

Počet zájem-

ců na 1 místo 

Bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání 290 95 3,05 

Základní vzdělání  27 103 595 45,55 

Nižší střední vzdělání 60 181 0,33 

Střední vzdělání s výučním listem 23 568 849 27,76 

Střední odborné bez maturity i výučního 

listu 

217  12 18,08 

Celkem  51 238 1 732 29,58 

Tabulka 4, Nabídka volných míst v roce 2013       Zdroj: ÚP Ústí nad Labem  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nabídka volných míst je nedostatečná a zdaleka             

nepokrývá reálnou poptávku po pracovních místech.  
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Na jedno pracovní místo připadlo k 31. 12. 2013 téměř 30 uchazečů o zaměstnání, což bylo 

sice o 6 méně než v roce 2012, nicméně tento počet je hodně vysoký. Průměrný měsíční  

počet volných pracovních míst je 2482 (ve srovnání s rokem 2012 je nárůst o 352 míst).     

Trvale nízká poptávka je po pracovní síle se základním vzděláním či bez vzdělání.  

 

Projekty spolufinancované z ESF v Ústeckém kraji pro podporu uplatnění na trhu práce. 

V posledních letech přispívají k boji s nezaměstnaností v celé ČR a zejména v regionech 

s vysokou nezaměstnaností projekty hrazené z Evropského sociálního fondu (ESF). Nemalé 

prostředky jsou využívány pro tzv. podporu aktivní zaměstnanosti, tedy ke vzdělávání        

jednotlivců evidovaných na úřadech práce, k vytváření podporovaných pracovních míst, 

k vytváření příležitostí pro mladé, aby získali potřebnou odbornou praxi apod. Na portálu 

MPSV6 jsou uvedeny následující projekty, které byly realizovány v Ústeckém kraji. 

Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!“ je určen na podporu zaměstnavatelů 

s prorůstovým potenciálem a má pomoci 1 040 zaměstnancům.  Od 1. 6. 2012, kdy začala 

jeho realizace, do 31. 12. 2013 bylo uzavřeno 217 dohod s 69 zaměstnavateli. Těmto         

dohodám odpovídá 1 417 účastníků vzdělávacích aktivit. Na realizaci projektu bylo                   

z   celkového rozpočtu cca 52 mil. Kč k 31. 12. 2013 vyčerpáno cca 20 358 tis. Kč. Realizace 

projektu končí 31. 5. 2014. 

 

Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II 

Od září 2013 je realizován projekt „Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II.“, který je    

zaměřen na podporu zaměstnavatelů s prorůstovým potenciálem. O finanční podporu mohou 

žádat zaměstnavatelé za předpokladu, že realizují svou činnost ve vybraných ekonomických 

činnostech a potřebují vyškolit své zaměstnance pro firemní růst. V rámci projektu je          

plánováno podpořit 680 zaměstnanců. Celkový rozpočet projektu činí cca 47 mil. Kč. Žádosti o    

příspěvek na vzdělávání zaměstnanců jsou přijímány od ledna 2014. Projekt tak plynule     

navázal na projekt „Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!“, u kterého se předpokládá, 

                                                             
6Dostupné na:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny [2015-02-10]  
 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny
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ukončení přijmu žádostí v únoru roku 2014. Během listopadu a prosince probíhaly na          

kontaktních     pracovištích v kraji úvodní semináře, jejichž cílem bylo zlepšit informovanost 

mezi zaměstnavateli. Plánovaný konec projektu je 31. 8. 2015.  

 

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji.  

Projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji“ je určen mladým uchazečům 

o zaměstnání (do 30 let) dlouhodobě evidovaným a s minimální pracovní zkušeností. Hlavním 

cílem je poskytnou těmto lidem odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese 

realizované formou praxe u zaměstnavatele a začlenit je tak na trh práce. V měsíci prosinci v 

rámci projektu probíhaly informativní schůzky, skupinová a individuální poradenství                                  

s uchazeči o zaměstnání. Byla úspěšně realizována první zvolené rekvalifikace. Celkový počet       

zapojených uchazečů do projektu k 31. 12. 2013 je 560. V měsíci prosinci bylo schváleno 62 

žádostí o SÚPM vyhrazené, celkem tak bylo již zprostředkováno zaměstnání 235 účastníkům. 

 

Práce pro každého v Ústeckém kraji. 

Projekt „Práce pro každého v Ústeckém kraji“ je zaměřen na pomoc uchazečům se základním 

vzděláním nebo kvalifikací, kterou již nemůžou uplatnit na trhu práce, neboť se poptávka po 

těchto profesích na trhu práce snížila, či dokonce zanikla. Projekt je také určen pro uchazeče, 

kteří byli vyučeni v oborech sice žádaných, ale individuálně neuplatnitelných tj. nikdy svou 

profesi nevykonávali, či nemohli vykonávat např. z důvodu zdravotního stavu, sociální zátěže 

či péče o děti. Od června 2013, kdy začala realizace projektu dodavatelem, proběhly v       

jednotlivých okresech druhé nábory uchazečů a bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 355    

účastníků z celkově plánovaných 800. Cílem projektu je umístit na pracovní trh alespoň 400    

účastníků. K 31. 12. 2013 se podařilo umístit na dotovaná pracovní místa 89 účastníků      

projektu a na nedotovaná pracovní místa 26. Projekt tak pomohl najít práci již 115 lidem.  Z    

celkového rozpočtu projektu, který činí cca 59 mil. Kč, bylo dosud vyčerpáno cca 4 946 tis. Kč.   
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Práce bez překážek. 

Od září 2012, kdy začala realizace projektu dodavatelem, bylo v rámci tohoto projektu     

podpořeno 702 uchazečů o zaměstnání. V předcházejícím měsíci proběhly poslední výběry       

potenciálních účastníků, kteří mohli do projektu vstoupit a v současné době procházejí  

účastníci projektu klíčovými aktivitami, zejména klíčovou aktivitou rekvalifikace. Dosud se 

podařilo do zaměstnání umístit 252 účastníků projektu na dotovaná pracovní místa a 98 na 

nedotovaná pracovní místa. Prostřednictvím projektu bylo tak zaměstnáno již 350 účastníků. 

Z celkového rozpočtu cca 63 mil. Kč bylo dosud vyčerpáno cca 30 025 tis. Kč. Realizace        

projetu končí 31. 7. 2014.  

 

Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje. 

Projekt „Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“ je zaměřen na nezaměstnané osoby 

pocházející ze sociálně vyloučených lokalit Ústeckého kraje. Projekt nabídne těmto osobám 

komplex na sebe navazujících aktivit, počínaje individuálním a skupinovým poradenstvím, 

motivací a aktivizací, rekvalifikace, pracovní asistenci včetně doprovodů na pracovní          

pohovory a zprostředkování zaměstnání s využitím pracovní asistence ještě po dobu několika 

prvních týdnů na novém pracovišti účastníků.  Podpořeno bude v rámci projektu celkem 800         

uchazečů, z nichž minimálně 400 osob bude umístěno na trh práce. Celkový rozpočet projektu 

činí cca 60 mil Kč, z toho bylo zatím vyčerpáno cca 826 tis. Kč. V tuto chvíli pobíhají jednání 

mezi neziskovými organizacemi a úřadem práce, které by měli vést k realizaci projektu  

bez poskytovatele komplexních služeb. Plánované zahájené realizace projektových aktivit je 

únor 2014. 

 

Restart na druhou v Ústeckém kraji.  

Projekt počítá s oslovením minimálně 650 potencionálních účastníků projektu, z nichž se 450 

by měla být uzavřena Dohoda o účasti v projektu. Podstatná změna projektu schválená v      

prosinci 2013 umožnila zahájení projektových aktivit bez dodavatele služeb. Realizační tým    

pracovníků ÚP pružně zpracoval dokumentaci a školící materiály tak, aby bylo možné zahájit 

projektové aktivity již v lednu 2014.  

S účastníky projektu budou vypracovány vstupní dotazníky, pracovní diagnostiky a             

individuální projektové plány. Od 20. ledna 2014 bude zahájeno školení v oblasti soft skills,      
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v němž účastníci lépe poznají „sami sebe“ a připraví se na nový vstup na pracovní trh. Na     

poslední lednový týden je připraveno školení v oblasti psychologie. Ze všech 4 typů školení by 

mělo vzejít 1 380 úspěšných absolventů. Do rekvalifikačních kurzů má možnost zapojit se            

minimálně 300 účastníků, z nichž 210 by mělo rekvalifikace úspěšně ukončit. 

Od začátku realizace do projektu vstoupilo téměř 250 účastníků. Více než stovce z nich se 

podařilo najít nové pracovní uplatnění. Z celkového rozpočtu cca 49,2 mil. Kč bylo dosud   

vyčerpáno cca 1 941 tis. Kč. Realizace projektu byla prodloužena do 31. srpna 2015. 

 

Mezi dlouhodobě nejčastěji využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti financované 

z národního rozpočtu i ESF patří veřejně prospěšné práce a vyhrazená společensky účelná 

pracovní místa. Mezi další významné nástroje patří podpora osob začínajících výkon SVČ  

nebo zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Ostatní nástroje, 

jako překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, při přechodu na nový podnikatelský      

program apod., patří mezi doplňkové a jsou využívány v omezené míře. 

K 31. 12. 2013 bylo v rámci nástrojů APZ vytvořeno 5 162 míst a podpořeno 5 094 osob. 

Od začátku roku se pak jedná o vytvoření 5 372 míst a podporu 6 975 osob (viz. graf - UoZ 

podpoření nástroji APZ v Ústeckém kraji od začátku roku 2013), nejčastěji uchazečů o       

zaměstnání. 

Obrázek 1:  graf znázorňující vývoj prostředků na APZ v Ústeckém kraji v roce 2013.   Zdroj: ÚP Ústí 

nad Labem/ statistická zpráva prosinec 2013.  
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Vysvětlivky: VPP (Veřejně prospěšné práce) 

                    SÚPM (Společensky účelná pracovní místa) 

                    APZ (Aktivní politika zaměstnanosti) 

                    UoZ (Uchazeči o zaměstnání) 

 

2.3 Zaměstnatelnost osob se zdravotním a jiným postižením. 

Uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce skýtá nemalé problémy a vyžaduje 

to mnoho času a sil k správnému výběru pracovního zařazení, pracovního místa a pracovní 

činnosti. Tímto problémem se zabývá mnoho organizací a státních institucí, různé               

společnosti a spolky, které pomáhají lidem s tělesnými i duševními problémy k částečnému 

nebo     úplnému zařazení do pracovního cyklu – pomáhají s hledáním vhodného pracovního 

místa, připravují jednotlivce individuálně podle jeho potřeb a možností s ohledem na jeho 

zdravotní stav.  

Zařazování těchto osob do běžného života, s jejich občasnou nebo neustálou podporou a 

pomocí, tzv. proces integrace / inkluze v poslední době zasahuje ve stále se zvětšujícím    

měřítku do mnoha oblastí společenského soužití. S tímto souvisí terminologie a vymezení 

pojmů: 

1. Princip normalizace – znamená takové utváření prostředí, aby bylo možné vytvořit 

pro postižené jedince normální podmínky k životu. Tento pojem a princip vytvořil 

v roce 1959 dánský právník Niels Erik Bank-Mikkelsen, o 10 let později jej švédský   

psycholog Bengt Nirje uvedl do odborné literatury a dále ho rozvíjel7. 

 

2. Princip integrace – se vyvíjí z principu normalizace. Nirje (švédský psycholog) mluví    

o šesti úrovních integrace, které považuje za základ mezilidských vztahů:  

 prostorová integrace; 

 funkční integrace; 

 sociální integrace; 

 osobní (personální); 

                                                             
7 Thimm, W. 1994, 17 a následující 
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 společenská integrace; 

 organizační integrace8.  

 

3. Integrace – znamená dle Akademického slovníku cizích slov9 krátce scelení, ucelení, 

sjednocení. Pochází z latinského slova INTEGRARE, což znamená sjednocovat,         

scelovat. „K integraci dochází, pokud mají všichni lidé rovnoprávný sebeurčující       

přístup ke všem oblastem života“10.  

4. Inkluze – znamená dle Akademického slovníku cizích slov11 uzavření či zahrnutí (do 

něčeho), její opak exkluze, tedy vyloučení12. Exkluze znamená společenské vyloučení, 

inkluze označuje strategie, jak toto vyloučení ze společnosti překonat. Inkluze       

znamená zahrnutí do společnosti, do jejího centra, ne pouze „trpění“ na okraji13. 

Z tohoto důvodu se i sféra zaměstnanosti a s tím spojená socializace znevýhodněných osob 

do pracovního procesu, stává jednou z nejdůležitějších priorit ke zdárnému naplnění         

plnohodnotného života těchto osob ve společnosti.   

Nezbytnou podmínkou pro lepší uplatnění absolventů speciálních škol, žáků a žákyň se       

speciálními vzdělávacími potřebami na pracovním trhu jsou kvalitní poradenské služby; tyto 

služby by měly být běžně dostupné. 

Jednou z možností k řešení problematiky podpory integrace zdravotně postižených na       

otevřený trh práce bylo prosazení podpůrných opatření pro integraci osob se zdravotním 

postižením na prvním (otevřeném) trhu práce. Tímto problémem se dlouhodobě zabývá   

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně od roku 

2002. Tato Katedra byla zapojena do mezinárodního projektu čtyř zemí: Rakouska, Německa, 

Holandska a České Republiky – „ Transition from School to Work“ v rámci iniciativy EQUAL 

                                                             
8
 Nirje, B. 1982 in Karas, B. 2004, 37-38 

9
 Akademický slovník 2001; 338 

10 Anders-Sein 
11 Akademický slovník 2001; 333 
12

 Akademický slovník 2001; 211 
13 Procházkova, L., Schmidt, T. 2004, 13; PROCHÁZKOVÁ L., Podpora osob se zdravotním postižením při integraci 

na trh práce. Brno 2009 (str. 28 – 34). 
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(2002-2005). Součástí tohoto projektu bylo „Integrované poradenství pro osoby s postižením 

na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“14.  

Jako další možnost, která má přispět k lepšímu uplatnění žáků se zdravotním postižením, 

kteří ukončují své vzdělávání, navrhuje uvedený projekt, na kterém participovala               

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, zřízení funkce kariérového poradce pro žáky a 

žákyně se zdravotním postižením pro individuálním výběr vhodného povolání; součástí    

profesních činnosti tohoto poradce by byla i spolupráce s úřady práce, zaměstnavateli, 

s rodiči žáků a dalšími státními i nestátními institucemi. V projektu s názvem Aktivizační         

a vzdělávací centrum (2005 – 2007), který byl věnován bezprostřední pomoci zdravotně    

postiženým, bylo jedním z cílů vytvořit nové možnosti pro další vzdělávání žáků s mentálním 

postižením, popř. s tělesným a mentálním postižením, kteří ukončili základní vzdělání, ale 

dále se vzhledem ke svému zdravotnímu postižení už nevzdělávají.  

K realizaci cílů vzdělávacího centra měly posloužit zácvikové kurzy, jejichž pracovní osnovy 

jsou prezentovány v publikaci: „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ – Příručka pro 

zaměstnavatele k projektu OPR LZ 3.1. „Aktivizační a vzdělávací centrum“. RUDOLF DOLEŽEL, 

MARIE VÍTKOVÁ (eds.) Vydavatelství Paido, edice pedagogické literatury, Brno 2007.  

  

                                                             
14 DOLEŽEL R.; VÍTKOVÁ M. (eds.) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příručka pro zaměstnavatele 

k projektu OPR LZ 3.1. „Aktivizační a vzdělávací centrum“(str. 7). 
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2.3.1 Problémy se zaměstnáváním postižených osob. 

Problém může být do jisté míry subjektivním pocitem, který lze často velmi dobře řešit. Tady 

je pár příkladů řešení problémových situací při hledání pracovních příležitostí15: 

1. Jsem postižený/á a nemohu pracovat, vzali by mi důchod. 

V žádném případě! To je diskriminační jednání! Každá osoba ať zdravá, či                

handicapovaná má právo pracovat, pokud pracujete, to ještě neznamená, že se Vám 

zlepšil zdravotní stav, což by mohlo být důvodem k přehodnocení typu invalidity.    

Pokud se Vám toto stalo, kontaktujte právníka, příslušné ministerstvo, svého           

poslance …. ombudsmana, kohokoliv, jenom si to nenechte pro sebe, právo na práci 

je jasné a neoddiskutovatelné.  

 

2. Nemohu pracovat na plný úvazek. 

Mnoho zdravých nepracuje na plný úvazek, mnoho zaměstnavatelů dnes běžně     

zaměstnává na zkrácené pracovní úvazky své zaměstnance. 

 

3. Potřebuji upravit pracovní dobu podle mého zdravotního stavu. 

Zákoník práce umožňuje tzv. klouzavou pracovní dobu, mnoho zaměstnavatelů na  

toto přistoupilo a mají spokojenější pracovníky, proč toto v oblastech kde to                

samozřejmě lze neudělat i u postižené osoby? 

 

4. Nechtějí mne zaměstnat, prý budu pořád na pracovní neschopnosti. 

Zaměstnavatel má možnost využít 3 měsíční zkušební doby, po dobu dvou let může 

tzv. řetězit pracovní smlouvu, tudíž má jistou ochranu, kdy nemusí prodloužit         

pracovní poměr. Zkuste zaměstnavateli dokázat, že postižení často neznamená být 

neustále práce neschopným. 

 

5. Zaměstnají mne na zkoušku bez pracovní smlouvy a bez platu. 

Zaměstnavatel Vás může zaměstnat po dobu jednoho měsíce na ústní dohodu, ale 

dobrá rada, pokud Vás takto chce kdokoliv zaměstnat, nevěřte takovému                

                                                             
15 Dostupné na: http://www.nfozp.cz/zamestnavani-ozp/problemy-se-zamestnavanim-postizenych-osob/ 
[2015-03-16]   

http://www.nfozp.cz/zamestnavani-ozp/problemy-se-zamestnavanim-postizenych-osob/
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zaměstnavateli a hledejte jinde, není to seriózní jednání, navíc vykonávat práci    

zdarma je diskriminační jev. 

6. Zaměstnají mne na černo? NE, neměli by, práce na černo je trestný čin. 

 

Práva a povinnosti zaměstnavatelů podle § 79 až 81 zákona č. 435/2004 Sb.,                           

o   zaměstnanosti16. 

Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce ČR: 

a. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením, 

b. součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se            

zdravotním postižením, 

c. spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním             

postižením, 

d. spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních 

podmínek pro osoby se zdravotním postižením. 

Zaměstnavatelé jsou povinni: 

a. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovně 

lékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením                   

individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a                

vyhrazováním  pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,  

b. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní              

rehabilitace, 

c. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje 

údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením, 

d. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.  

                                                             
16 Dostupné na: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/pravapovinnosti [2015-02-11]  

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/pravapovinnosti
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Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením17.  

 S účinností ode dne 1. ledna 2012 byla novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), kterými je 

upraveno plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen 

„OZP“) a přenesení kontrolní kompetence z Úřadu práce ČR na Státní úřad inspekce práce      

a oblastní inspektoráty práce. 

1. Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je 

podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich          

zaměstnanců. 

2. Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný 

roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují průměrný roční          

přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).  

2.3.2 Zaměstnávání a podnikání OZP. 

Důležité informace pro firmy, které chtějí zaměstnávat OZP18: 

Nepřemýšlejte o zdravotně postižených jako o lidech s hendikepem.  Často jsou to vaši     

nejlepší  zaměstnanci – a třeba o tom ani nevíte. 

1. Zaměstnáte-li zdravotně postiženého člověka, poskytujete méně dotací na sociální 

podpory. 

2. Vytvořte otevřenou firemní kulturu, aby se ve vaši firmě za zdravotní postižení nikdo 

nestyděl. 

3. Motivujte lidi se zdravotními omezeními, aby se k nim přiznali – vytvořte pro ně      

benefit.  Můžete zjistit, že zdravotně postižené lidi už zaměstnáváte a nevíte o tom.  

4. Seznamte se na ÚP s možnostmi státního příspěvku na úpravu pracovního prostředí či 

nákup pomůcek pro zdravotně postiženého zaměstnance. Zaměstnavatel může také 

                                                             
17 Dostupné na: https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp 
[2015-02-13] 
 
18 Dostupné na: http://www.nfozp.cz/zamestnavani-ozp/ [2015-04-12]   

https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp
http://www.nfozp.cz/zamestnavani-ozp/
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od Úřadu práce získat příspěvek na vznik nového pracovního místa pro zdravotně    

postiženého nebo na jeho provoz. 

5. Vytvořte si seznam, na kterých  pozicích byste mohli zaměstnat OZP.  

6. Obraťte se na pomáhající neziskové organizace, které vám pomohou vaši nabídku 

předat dál a najít vhodného uchazeče.   

7. Odebíráte-li zboží vyrobené lidmi se zdravotním postižením, seznamte se 

s dodavatelskou  firmou osobně, chtějte vidět dílny, chtějte vidět konkrétní práci.    

Můžete si do plnění povinnosti započítat například i poradenství nebo služby jako je 

účetnictví, pokud vám je poskytuje na živnostenský list OSVČ se zdravotním              

postižením.  

Buďte aktivní na stránkách  http://www.prace.cz/ozp/  Inzerce zde je zdarma. 

Pokud máte povinnost zaměstnávat OZP (každá společnost nad 25 zaměstnanců má          

povinnost zaměstnávat 4% OZP) váš odvod do státního rozpočtu vypadá třeba takto: (viz  

tabulka níže).  

Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP Odvod do státního rozpočtu v Kč 

50 2 123 110,- 

200 8 492 440,- 

1000 40 2 462 200- 

5000 200 12 311 000,- 

Tabulka 5 Povinný počet zaměstnanců OZP a výše odvodů při neplnění povinného počtu.  

Zdroj: vlastní 

 

Za každého zaměstnance OZP, kterého má zaměstnavatel povinnost zaměstnat, se odvádí  

2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně.  Průměrná mzda za rok 2013 byla 24 622 Kč, 

tedy 61 555 Kč ročně za jednoho OZP. 

http://www.prace.cz/ozp/
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2.3.3 Možnosti uplatnění a pracovní příležitosti pro osoby zdravotně postižené. 

Pracovní příležitosti pro lidi s mentálním nebo zdravotním postižením tvoří nejčastěji      

chráněné dílny nebo chráněná pracovní místa; ty jsou provozovány jak soukromými firmami, 

tak fyzickými osobami, různými nadacemi a spolky, stejně jako státními příspěvkovými     

organizacemi zřízenými a spravovanými krajskými úřady nebo statutárními obcemi a městy, 

v některých případech i církvemi.  

2.3.4 Zřizování chráněných pracovních míst pro OZP. 

S účinností ode dne 1. ledna 2012 byla novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), kterými je 

upravena podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“).                  

V souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti byla od stejného dne novelizována vyhláška 

č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“). 

Žádost o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa. 

Žádost o vymezení či zřízení CHPM podává žadatel na příslušném formuláři umístěném na 

internetovém portálu MPSV19; 

Žádost se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa, ve 

kterém je nebo má být zaměstnávání vykonáváno.  

Webové stránky pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Webové stránky mohou být vhodným nástrojem pro usnadnění kontaktů mezi OZP                  

a  potenciálními zaměstnavateli. V tomto textu uvádíme seznam vybraných kontaktů              

a  webových stránek, které jsou zaměřeny na podporu zaměstnávání osob se zdravotním      

postižením, a to jak pro tyto osoby, tak i pro potenciální zaměstnavatele. Tento seznam byl 

vytvořen v roce 2012 a zahrnuje pouze vybrané webové stránky (nejedná se o kompletní 

seznam).  

 

                                                             
19 Dostupné na: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni [2015-02-15]   

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
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http://www.praceprozp.cz/ Portál je zaměřen na potřeby osob se zdravotním 

postižením, zejména na zprostředkování pomoci v 

uplatnění na trhu práce. Obsahuje informační část, 

kde je možné se dozvědět vše kolem legislativy, dále 

pak tržiště pracovních nabídek a poptávek, kontaktů 

na podporovaná zaměstnání a chráněné dílny a v 

neposlední řadě i oblast vzdělávání. 

http://www.prace.cz/ozp/ Portál obsahuje samostatnou sekci pro vyhledávání 

 pracovního místa - "Nabídky pro OZP“ a řadu infor-

mací zaměřených na zaměstnávání OZP. 

http://burzaprace.kontobariery.cz/

home.aspx 

Burza práce je jedním z projektů Konta BARIÉRY, kte-

rý má přispět ke snadnějšímu uplatnění výhradně 

zdravotně postižených na trhu práce. Hendikepovaní 

uchazeči o zaměstnání naleznou na portálu databázi 

pracovních nabídek přímo určenou pouze jim. Aktu-

ální nabídku pozic je možno dostávat i na email. 

Uchazeči zde naleznou důležité informace a praktic-

ké rady, třeba jak správně napsat životopis, jak se 

připravit na pohovor, o různých školeních, worksho-

pech, o možnostech dalšího vzdělávání nebo o speci-

álních projektech zaměstnávání. 

http://www.helpnet.cz/zamestnav

ani/nabidky-prace-pro-osoby-se-

zdravotnim-postizenim 

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specific-

kými potřebami usnadňuje orientaci v problematice 

zdravotního postižení. Informace jsou tříděny podle 

základních skupin postižení a podle průřezových té-

mat, například sociální služby, legislativa, kompen-

zační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se 

zdravotním postižením … 
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http://www.pracepostizenych.cz/ Zviditelnění kvalitní práce osob se zdravotním posti-

žením a podpora sociálních firem, které je zaměstná-

vají. V rámci stránek jsou uvedeny prověřené společ-

nosti, které zaměstnávají osoby se ZP, poskytují jim 

potřebnou podporu i pracovní podmínky a mají li-

cenci k užívání ochranné známky Práce postižených. 

http://www.oversito.cz/katalog/pr

ace-a-brigady/prace-jinak/_detail/ 

Pracovní portál Práce-jinak je platformou pro bez-

platnou nabídku a poptávku různých forem alterna-

tivních pracovních úvazků. Portál je otevřený poža-

davkům a nárokům zaměstnavatelů i představám 

potenciálních zájemců o zaměstnání v režimu ne-

standardní pracovní doby (např. rodičům na mateř-

ské a rodičovské dovolené, osobám se ZP …) 

http://www.rytmus.org/stejnasanc

e/index.php/hlavni-menu 

Portál je určen lidem se zdravotním nebo jiným zne-

výhodněním, kteří hledají práci. Nabízí službu „Pod-

porované zaměstnávání“. Dále obsahuje informace 

pro zaměstnavatele OZP. 

http://www.unie-pz.cz/2-unie/8-

kdo-jsme.html 

Stránky České unie pro podporované zaměstnávání 

(ČUPZ). Jde o nestátní neziskovou organizaci, jejímž 

posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku 

podporovaného zaměstnávání v České republice. 

http://www.nfozp.cz/ Stránky Národního fondu pro podporu zaměstnávání 

OZP, jehož hlavním posláním je cíleně pomáhat, in-

formovat, podporovat a spojovat zdravé a nemocné, 

při podpoře zaměstnávání osob s hendikepem. Ob-

sahuje řadu informací pro potenciální zaměstnavate-

le OZP, dále informace o projektech, kampaních a 

řadu kontaktů. 

Tabulka 6, Přehled webových stránek na odporu zaměstnávání OZP. Zdroj: vlastní 

 



34 
 

2.3.5 Přehled firem a organizací zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 

v Ústeckém kraji. 

Vybrané firmy, spolky, organizace, družstva, podnikatelé, živnostníci, kteří se registrovali 

v seznamu MPSV pro oblast, region Ústecký kraj a zabývající se určitou činností od roku 2006 – 

2014.  

Přehled – rozdělení podle okresů, měst, právní formy organizace, vykonávající činnosti, práce, počtu 

zaměstnanců OZP v následující tabulce:  

 Děčín Teplice Ústí n.Lab. Most Chomutov Litoměřice Česká Lípa 

Města, 

obce 

Děčín 47, 

Kr. Lípa 1,  

Varnsdorf 

4,  

Šluknov 1, 

Jetřichovi-

ce 1,  

Rumburk 2, 

Č.Kamenic

e 8 

Teplice 29, 

Krupka 4, 

Dubí 2, 

Proboštov 

1,  

Kostomla-

ty 1,  

Duchcov 1  

Ústí 13, 

Chabařo-

vice 1, 

Řehlovice  

1 

Most 10, 

Litvínov 2, 

Meziboří 1 

Chomutov 

6,  

Jirkov 4, 

Kadaň 2, 

Údlice 1 

Litoměřice 

7,  

Libochovi-

ce 2,  

Bohušovi-

ce n.Ohří 

1,  

Roudnice 

1,  

Terezín 1, 

Štětí 1 

Č. Lípa 4, 

Cvikov 1, 

Nový Bor 1  

Právní 

forma 

orga-

nizace 

s.r.o. 22, 

FO 25, 

družstvo2, 

v.o.s. 1, 

sdružení 6, 

neuvede-

no 10 

s.r.o. 14, 

v.o.s. 1,  

FO 17,  

církev 1, 

družstvo1, 

neuvede-

no 3 

s.r.o. 7,  

FO 6,  

družstvo1, 

sdružení 1, 

s.r.o. 8, 

o.p.s. 2, 

FO 2, neu-

vedeno 1 

s.r.o. 5, FO 

5,  

neuvede-

no 3 

s.r.o. 4, 

a.s. 1, 

družstvo2,  

FO 4,  

neuvede-

no 2 

FO 4,  

neuvede-

no 2 
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Druh 

práce, 

čin-

nost  

Výroba, 

obchod a 

služby; 

tisk; balící 

práce; 

úklid; 

truhlářství; 

hostinská 

čin.;  

šití oděvů; 

výroba 

obuvi;  

čokolá-

dovna; 

praní, 

čištění; 

asistence 

Péče o 

zdravotně 

postižené; 

chráněné 

dílny; šití 

ložního 

prádla; 

velkoob-

chod, ma-

loobchod; 

ostraha 

majetku a 

osob; Vý-

roba; služ-

by; bez-

pečnost; 

potraviny   

Výroba 

pracovní 

obuvi; 

reklamní 

agentura; 

tisk; půj-

čovna 

vozíků; 

úklidové 

služby; 

cestovní 

kancelář; 

chráněné 

dílny; šití 

pracovních 

oděvů; 

potisk 

Chráněné 

dílny; kar-

tonáž, 

krabice; 

keramika; 

dárkové 

zboží; vý-

roba 

z proutí; 

suché 

aranže; 

výroba 

nábytku; 

truhlář 

Prodej 

ochran-

ných po-

můcek; šití 

pracovních 

oděvů; 

reklama; 

balení a 

třídění 

mat.; bez-

pečnostní 

služba, 

pečovatel-

ská služba; 

úklid; ob-

chod; vy-

bavení 

škol 

Prodej 

ochran-

ných pro-

středků, 

kosmetiky; 

pracovní 

oděvy; 

ekologická 

likvidace; 

železář-

ství; šití 

oblečení; 

zpracování 

potravin; 

školení 

stravování 

Obrábění 

kovů; la-

kování; 

chráněná 

dílna; 

údržba 

motoro-

vých vozi-

del 

Počet 

OZP 
714  775 397 362 152 177 58 

Tabulka 7 Přehled organizací nabízející pracovní uplatnění OZP v Ústeckém kraji. Zdroj: vlastní 

Vysvětlivky: 

U každého města, obce je uveden počet organizací a firem, které jsou evidovány a v tomto 

městě nebo obci vykonávají nějakou činnost pro OZP. 

Právní forma organizace podle uvedení v katalogu firem MPSV:  

 s.r.o. (Společnost s ručením omezeným);  

 FO (Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona nezapsaná v OR nebo Fyzická osoba 

podnikající dle ŽZ nezapsaná v OR);  

 družstvo (Výrobní družstvo nebo Sociální družstvo);  

 v.o.s. (Veřejná obchodní společnost);  

 o.p.s. (Obecně prospěšná společnost);  
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 sdružení (Sdružení - svaz, spolek, klub);  

 církev (Církevní organizace);  

 neuvedeno: (zatím neuvedena právní forma);  

 a.s. (Akciová společnost). 

U jednotlivých právních subjektů je uvedena číslice určující počet těchto právních subjektů 

v konkrétním okrese. 

Počet OZP: je uvedení celkového počtu zaměstnaných osob zdravotně postižených 

v jednotlivých okresech v období 2006 – 2014. 

V Ústeckém kraji bylo 8 okresů, stále je 33 měst a obcí, ve kterých se uskutečňuje výroba, 

obchod, služby a jiné činnosti, které zaměstnávají celkem 2798 osob zdravotně postižených. 

Tyto osoby jsou zaměstnány ve 165 organizacích, firmách, společnostech, sdruženích       

podnikatelů či fyzických osob.  

Při zpracování byly využity informace, které je možné vyhledat na Portálu MPSV20, webových 

stránkách Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením21, 

webových stránkách Práce postižených22.  

 

2.3.6 Výhody podporovaného zaměstnávání pro zaměstnavatele.  

Výhody při zaměstnávání zdravotně postižených lidí a využívání služeb podporovaného    

zaměstnání23:  

 snížení mzdových nákladů (díky státní dotaci); 

 splnění kvóty (stanovené státem) pro zaměstnávání osob s postižením; 

 odstranění přesčasové práce; 

 efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců; 

 možnost dohody na částečný úvazek; 

                                                             
20 Dostupné na: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob [2015-02-15]  
21

 Dostupné na: http://www.nfozp.cz [2015-04-12]  
22

 Dostupné na: http://www.pracepostizenych.cz [2015-04-25]   
23 PROCHÁZKOVÁ L., Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno 2009, s. 78 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
http://www.nfozp.cz/
http://www.pracepostizenych.cz/
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 získávání motivovaných a stálých zaměstnanců (lidé s mentálním postižením mají  

větší zájem o manuální práci, která je pro ostatní neatraktivní); 

 pozitivní dopad na pověst zaměstnavatele; 

 nárok na příspěvek na dopravu (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti - §115); 

 nárok na příspěvek na zapracování (§116); 

 nárok na úhradu nákladů spojených s přípravou k práci osob se zdravotním              

postižením (§73). 

 

2.3.7 Sociální služby. 

Přehled sociálních služeb, které by měli přispět k sociální integraci a zabránit sociálnímu   

vyčlenění OZP či znevýhodnění:  

 Příspěvek na péči (§7 – 30) 

 Osobní asistence (§39)  

 Chráněné bydlení (§51) 

 Sociálně terapeutické dílny (§67) 

Sociální služby v ČR jsou legislativně vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních  

službách: „Zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky 

pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti          

sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti 

v sociálních službách“ (§1, 108/2006)24. 

 

 

 

                                                             
24 PROCHÁZKOVÁ L., Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno 2009, s. 79 – 80 
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2.3.8 Nástroje pro zvýšení zaměstnanosti absolventů se zdravotním postižením. 

 

Absolventi se zdravotním postižením patří ke skupině, která se na trhu práce uplatňuje    

obtížně. Pokud bychom chtěli skutečně zlepšit jejich situaci, bylo by nezbytné zjistit          

konkrétní názory běžných zaměstnavatelů na to, která opatření by přispěla ke zvýšení      

zaměstnatelnosti této skupiny. Tyto údaje byly získány z dotazníkového šetření                    

zaměstnavatelů realizovaného Národním ústavem vzdělávání v roce 2011. 

Obrázek 2, Nástroje zvýšení zaměstnávání absolventů se ZP (v % odpovědí).  Zdroj: NÚV 

 

Nástroje zvýšení zaměstnanosti absolventů se ZP – podle velikosti firem:   

Z pohledu velikosti se zaměstnavatelé v názorech na účinnost nástrojů, které by mohly      

výrazněji zvýšit šance absolventů na získání zaměstnání, do jisté míry liší.  

Rozdíly byly zjištěny na jedné straně u nejmenších firem do deseti zaměstnanců a na druhé 

pak u velkých firem nad 250 zaměstnanců. 
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 Menší firmy se častěji domnívají, že by vstupu absolventů se ZP na trh práce pomohly 

webové stránky zaměřené na zprostředkování nabídky zaměstnání pro absolventy se ZP, 

resp. OZP. Dále pak vidí možnosti zlepšení ve zvýšení dostupnosti informací o specifických 

omezeních absolventů se ZP a potřebách pomůcek. Relativně vyšší je i podíl malých        

firem, které by uvítaly možnost poradenství pro zaměstnavatele, kteří mají v úmyslu     

zájem absolventa se ZP zaměstnat. V zásadě jde tedy o získání přímých a jednoduchých 

nástrojů, které by menším firmám s nižší kapacitou v oblasti personalistiky usnadnily    

výběr vhodného pracovníka se ZP.  

 Firmy od 50 do 250 zaměstnanců naopak jako vhodný nástroj hodnotí především         

rozšíření spolupráce se školami. Pozitivní roli v této oblasti může sehrát i vhodně zvolená 

praxe během studia, tedy praxe pokud možno „šitá na míru“ individuálním možnostem a 

dovednostem žáka se ZP. Takto zvolená praxe by umožnila firmám seznámit se 

s potenciálním pracovníkem, nejen z hlediska jeho dovedností a přístupu k práci, ale           

i potřeb a omezeních v souvislosti se zdravotním postižením.  

 Velké firmy nad 250 zaměstnanců považují za nejvhodnější ekonomickou motivaci,      

naopak poradenství a webové stránky pro ně nejsou tak podstatné.  

 

2.3.9 Zaměstnatelnost OZP – pracovní sociální program. 

Možnost pracovního uplatnění v malé firmě, podniku s pomocí dotovaného programu.  

PRACOVNÍ TRÉNINK – sociální rehabilitace ARKADIE 25. 

Sídlo společnosti: Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice; Tel.: +420 417 562 803, Fax: +420 417 

572 583, E-mail: info@arkadie.cz  

Klienti této obecně prospěšné společnosti se mohli v období 2012 – 2015 přihlásit a zapojit 

do programu: Pracovní trénink, který byl rozdělen na „cvičnou praxi“ a „praxi na míru“.     

Program byl na jeden rok a pak se prodlužoval. Metody práce - individuální plánování 

s klienty, - asistence na pracovišti, - výukové manuály, - pomůcky, - hodnotící kompetence. 

 

 

                                                             
25 Společnost pro komplexní péči pro zdravotně postižené Arkadie o.p.s., www.arkadie.cz [2015-11-18]      

mailto:info@arkadie.cz
http://www.arkadie.cz/
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Klienti našli uplatnění v oblastech:  

 Pomocná síla v kuchyni 

 Pomocná síla v pekárně 

 Kompletační technické práce 

 Úklidové práce 

 Svoz odpadu 

 Nakládání a vykládání kamiónů  

 

Program využilo celkem 24klientů, z toho 13 získalo zaměstnání. V současné době využívá 

program 11 klientů. Bylo osloveno 121 firem, z toho 31 projevilo zájem o spolupráci.  

 

Cvičná praxe: BILLA, Czech Pak Manufacturing (výroba umělých sladidel), restaurace Sklářský 

sklep, restaurace KFC, Hospodské brambůrky, reklamní firma, sklady PPL. 

Praxe na míru: podpora při nástupu do práce, nabídka asistence v průběhu pracovního    

poměru – příprava stálého zaměstnání. Pekárna Pecud Teplice, Cukrárna „U Bena“a Luna26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Vybráno z prezentace Arkadie o.p.s. v únoru 2015, vypracovala Bc. Kateřina Jelínková  
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3. Pedagogický výzkum – metodologické šetření  

 

3.1 Stanovení fází výzkumu.  

3.1.1 Formulace výzkumného problému.  

Navštěvujeme školu či jinou vzdělávací instituci abychom se něčemu naučili, získali určité 

vědomosti, dovednosti, praktické zkušenosti, upevnili si konkrétní návyky, pochopili jisté 

předpisy, pravidla a zákony a dodržovali je. Všechny tyto činnosti plníme a upevňujeme si své 

sociální role v kolektivu, abychom se připravili na své budoucí povolání, abychom se bez  

problému zařadili do společnosti a plnili si své povinnosti, vzorně a poctivě vykonávali  svou   

práci a naplnili tak své životní poslání. 

Co všechno musíme udělat, jak se připravíme, jaké máme možnosti, co po nás budou naši 

zaměstnavatelé vyžadovat, jaké podmínky jsme schopni splnit a jaké ne. Je hodně věcí a dost 

důležitých pro to rozhodnutí, které nás ovlivní a změní náš budoucí život. 

Vymezení cílů výzkumu:  

 Profesní připravenost žáků se specifickými potřebami 

 Kompetence, odborné dovednosti 

 Výsledek vzdělávacího procesu na Základní škole 

 Nabídka studijních oborů 

 Schopnosti a vlastnosti jednotlivce umět se prosadit na trhu práce 

 Motivace k získání a udržení si práce 

3.1.2 Výzkumné hypotézy.  

 

Je vzdělávání žáků se specifickými potřebami (OZP) dostačující. Jsou tito žáci důkladně      

připraveni na své budoucí uplatnění. Jaký má význam střední nebo další vzdělávání či        

rekvalifikace těchto žáků. Jaké bude jejich uplatnění na trhu práce. Zvládnou samostatnou 

práci a jaké mají možnosti a podmínky. Co potřebují vědět a umět ke zdárnému zařazení        

a setrvání v pracovním procesu.  
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Shodují se tyto dovednosti žáků, získaných během vzdělávání na základní škole a poté i na 

střední škole s podmínkami přijetí do pracovního poměru, na pracovní místo a mohou při 

tom vykonávat práci v oboru, který si vybrali a na který se dlouhá léta připravovali.  

3.1.3 Výzkumný vzorek.  

 

Šetření se vztahuje na žáky a žákyně z 8. a 9. ročníků ze Speciálních základních škol,            

Základních praktických škol. Žactvo je ve věku 14 – 16 let. Většinou jsou to žáci s lehkým 

mentálním postižením nebo žáci se středním mentálním postižením, taktéž i žáci 

s kombinovanými vadami nebo s tělesným postižením. 

 

Šetření jsem prováděl na těchto školách:  

1. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Pod Parkem 2788, Ústí 

nad Labem 40011, příspěvková organizace. Kontakt: www.zakladniskolaspecialni.cz ; 

email: spec.skoly@volny.cz  

2. Odlouč. pracoviště: Základní škola praktická, Neštěmice Studentská 297, 403 31, Ústí 

nad Labem - telefon sekretariát: 472 733 881, fax: 472 733 006, email: 

spec.skoly@volny.cz  

3. Základní škola praktická, Střekov Karla IV 34, 400 03, Ústí nad Labem - telefon       

sekretariát: 475 531 669, 475 531 059, email: spec.skoly@volny.cz  

4. Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace U 

Zámečku 352, Děčín 9,  40502, tel.: 412 544 321, mob.: 773 032 806, email:            

skola@specdcbynov.cz  

5. Odlouč. pracoviště: Speciální Základní škola – Praktická škola, Teplická 65, Děčín 

9, 405 05, tel.: 773 032 894, www.specdcbynov.cz  

6. Střední škola, Základní škola a Praktická škola,  Fügnerova 22, Trmice, PSČ 400 04 

tel./fax: 475 620 575 www.obchodniskola.cz ; e-mail: 

zs.bendelova@obchodniskola.cz 

 

 

http://www.zakladniskolaspecialni.cz/
mailto:spec.skoly@volny.cz
mailto:spec.skoly@volny.cz
mailto:spec.skoly@volny.cz
mailto:skola@specdcbynov.cz
http://www.specdcbynov.cz/
http://www.obchodniskola.cz/
mailto:zs.bendelova@obchodniskola.cz
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3.1.4 Výzkumné postupy a metody.  

 

Neexperimentální kvantitativní metody, základní popis proměnných a jejich rozložení.  

Šetření bylo provedeno pomocí dotazníků vyplněných respondenty.  

Průřezové šetření; Dotazník byl použit v papírové formě a také internetový dotazník on-line 

s odkazy na vyplnění:  http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801, kontrolu výsledků:  

 http://www.anketovnik.cz/user-   1e729461d64b3141b8bc82aa/user/vysledky/6370  

zobrazení výsledků:  

http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801/results/00a8e3dc9e7e61fc  

 

Kopie dotazníku (viz. příloha) 

Statistické zpracování, utřídění a hodnocení dat. 

Intervalové a poměrové proměnné, numerické hodnoty 

Hypotézy – posouzení míry jejich potvrzení27 

 

3.1.5 Výzkumné otázky. 

 

1. Otázky otevřené se širokou odpovědí nestrukturované 

2. Otázky uzavřené s výběrem odpovědí nebo doplňováním 

Otázky byly rozděleny do dvou skupin:  

 1. blok: ukončení povinné školní docházky na ZŠS, PŠ; výběr střední školy (studijní 

obor, nabídka studijních možností). 

 2. blok: ukončení studia na SOŠ, SOU – dosažené kvalifikace, odbornosti pro zvolený 

obor. Příprava na své budoucí povolání – jaké mám šance na pracovním trhu (čeho 

jsem schopen, co všechno umím, jaký jsem). 

Otázek v dotazníku bylo 15 – některé se ještě rozšířili na celkový počet: 41. 

                                                             
27

 KEITH F. PUNCH, Základy kvantitativního šetření, Vyd.1. – Praha: Portál 2008,  ISBN 978-80-7367-381-9 
(brož.) Překlad knihy z angličtiny byl proveden v rámci řešení výzkumných záměrů MŠMT ČR MSM 0021620864 
na FTVS UK. 

http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801
http://www.anketovnik.cz/user-%20%20%201e729461d64b3141b8bc82aa/user/vysledky/6370
http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801/results/00a8e3dc9e7e61fc
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Celková doba vyplnění dotazníku cca 20 - 30min. (individuální, podle zdravotního stavu 

žáka, někteří to vyplňovali i déle a potřebovali pomoc učitele.) 

Téma dotazníkového šetření:  

„Jak si vyberu učební obor, co budu vykonávat za profesi, jak budu pracovat…“ 

Kategorizace získaných informací: 

1. Rozdělení respondentů  

2. Věk respondenta 

3. Z jaké školy je respondent 

4. Vymezení postižení 

5. Rozdělení otázek 

6. Učební obory – výběr 

7. Kvalifikace, odbornosti pro zvolený obor 

8. Příprava na povolání 

Analýza získaných dat:  

Šetření pomocí dotazníků vyplněných respondenty jsem prováděl v období: leden – březen 

2015. Dotazníky jsem distribuoval pomocí osobní návštěvy, po předchozí domluvě s vedením 

školy a konkrétní osobou, pomocí emailové pošty a ON-LINE dotazníku. 

Respondentů bylo celkem 104; rozdělení do dvou skupin: 96 respondentů – žáků a žákyň        

s LMP ze Základních škol Praktických:  

- ZŠP Neštěmice, Ústí nad Labem (40 žáků – 33 ch. a 7 d.) 

- ZŠP Střekov Ústí nad Labem (16 žáků – 10 ch. a 6 d.) 

- ZŠP Trmice (19 žáků – 14 ch. a 5 d.) 

- SZŠ a MŠ Děčín (20 žáků – rozdělení podle pohlaví nebylo sděleno) 

Druhou skupinu respondentů tvořili žáci a žákyně se Středně těžkým až těžkým MP                

ze Speciální základní školy Severní Terasa, Ústí nad Labem (8 žáků – 4ch. a 4d.)  

Z této skupiny respondentů byla jen jedna dívka, u které byla přidružená tělesná vada –   

Hemiparéza. 
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3.1.6 Vyhodnocení otázek dotazníku.   

 

Výsledky šetření byly získány z dotazníku (viz. příloha), který respondenti vyplňovali na     

Internetu v PC učebně na svých školách. Žáci získali odkaz na internetové stránce:   

http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801, kde postupně podle zadaných instrukcí     

postupovali a vyplňovali všechny otázky (museli vyplnit všechny, jinak se dotazník neodeslal 

ke zpracování a vyhodnocení.) www.anketovnik.cz  

 

 

Otázka č.: 1:  

Jsi se svými výsledky vzdělávání na základní škole spokojený/á? Otázka uzavřená 

s možností výběru - ano/ne.  

Výsledek: odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho 80 Ano, 16 Ne  

          Obrázek č.: 3, graf s výsledkem 1. otázky.  Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801
http://www.anketovnik.cz/
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Co by jsi potřeboval zlepšit k (bezproblémovému) 
zvládnutí studia na SŠ ? 

Otázka č.: 2:  

Myslíš, že jsi dostatečně připravený/á ke studiu na střední škole? Otázka uzavřená 

s možností výběru – ano/ne. 

Výsledek: odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho 79 Ano, 17 Ne 

         Obrázek č.: 4, graf s výsledkem 2. otázky.  Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

Otázka č.: 3:  

Co bys potřeboval vědět nebo umět k lepšímu zvládnutí studia na SŠ? Otázka otevřená 

s možností široké odpovědi. 

Výsledek: odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho většina odpovídala „nevím“, někteří 

zvolili výběr několika předmětů, např. Matematika (ta byla uvedena třikrát), Přírodopis, Dě-

jepis, Jazyk Anglický a jeden R. uvedl, že by chtěl dobře slyšet (žák trpící poruchou sluchu – 

těžká nedoslýchavost, obě uši, povinně nosí naslouchátka). 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek č.: 5, graf s výsledky textových odpovědí na otázku č. 3. Zdroj: vlastní             
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 Otázka č.: 4: 

Je nějaká překážka, která ti brání (omezuje) v dalším vzdělávání, pracovních činností na SŠ? 

Otázka uzavřená s možností výběru – ano/ne.   

Výsledek: odpovědělo 100% z celkového počtu 96 respondentů; z toho 91 Ne; 5 Ano  

        Obrázek č.: 6, graf s výsledky 4. otázky. Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

Jen dva respondenti uvedli jako překážku zdravotní omezení:  

 mám nemocné srdce; sluchadla a komunikace. Ostatní respondenti uváděli, že jim nejde 

určitý předmět apod.  

Otázka č.: 5:  

Je nabídka, studijních oborů na SOU, které by si chtěl/a studovat (profesi kterou by si    

vykonával/a) dostatečná?  Otázka uzavřená s možností výběru – ano/ne. 

Výsledek: odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho 87 Ano, 9 Ne 

         Obrázek č.: 7, graf s výsledky 5. otázky.  Zdroj: vlastní 
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Otázka č.: 6:  

O který z těchto oborů – profesí máš zájem? Vyber a podtrhni maximálně 2 možnosti.   

Otázka uzavřená s možností širšího výběru odpovědí. Odpovědělo 100% respondentů, tj. 96.        

Nabídka studijních oborů Středních škol a Středních odborných učilišť v Ústí nad Labem:  

 

Obrázek č.: 8, graf s počty zájemců o studijní a učební obory SŠ a SOU v Ústí nad Labem. Zdroj: vlastní  
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Otázka č.: 7:  

Proč sis vybral/a tento obor? Otázka otevřená s širokou odpovědí. Žáci odpovídali dle     

vlastního uvážení a napsali hlavní důvody, proč si vybrali určitý učební obor z nabídky 

učeb.oborů Středních škol.  

Výsledek: odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 žáků/kyň. Ve většině případů se žactvo 

shodlo s názorem: že je to „baví“ nebo je to bude „bavit“ (62 respondentů).  

 

Obrázek č.: 9, graf s přehledem výsledků odpovědí na otázku č. 7. Zdroj: vlastní 

Otázka č.: 8:  

Napiš, co bude hlavní náplní práce v oboru který sis vybral/a?   

Otázka otevřená s širokou možností odpovědí. Na otázku odpovědělo 100% respondentů,   

tj. 96. Většina dotázaných žáků a žákyň si s odpovědí věděli poradit, napsali přibližně ty     

činnosti, které se ve vybraných učebních oborech vykonávají, co se budou v těchto oborech  

učit a co je také pro vybranou profesi důležité umět.  

Nejčastější odpovědi: „Bourat prasata, řezat maso“; „Počítat, prodávat“; Opravovat           

potrubí, kohoutky“; „Pracovat se dřevem“; „Opravovat auta“; atd. 
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Otázka č.: 9:  

Chtěl/a by si pracovat ve svém městě, co nejblíže k domovu? Otázka uzavřená s možností 

výběru – ano / ne. Odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho odpovědí: ANO 73%,           

NE 27%. 

      Obrázek č.: 10, graf s výsledky 9. otázky. Zdroj: vlastní  

 

 

 

 

 

 

Otázka č.: 10:  

Vadilo by ti jezdit za prací dál – do jiného města, nebo do jiného kraje? Otázka uzavřená 

s možností výběru – ano/ne. Odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho odpovědělo     

ANO 39%, NE 61%.  

        Obrázek č.: 11, graf s výsledky 10. otázky. Zdroj: vlastní   
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Otázka č.: 11:  

Když budeš pracovat a tvůj nadřízený (zaměstnavatel) bude chtít, aby sis zvýšil/a            

kvalifikaci (aby ses naučil/a něčemu novému), budeš souhlasit? Otázka uzavřená s možností 

výběru odpovědi – ano/ne. Odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho odpovědí ANO 85%, 

NE 15%.  

         Obrázek č.: 12, graf s výsledky 11. otázky.  Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č.: 12:  

VADILO / NEVADILO by ti být nezaměstnaný? A proč?  

Otázka kombinovaná – s výběrem odpovědi vadilo – nevadilo a otevřená s širokou možností 

odpovědí. Odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho VADILO 88 žáků/ NEVADILO jen          

7  žáků,  a 1 nevěděl!   

Většina dotázaných odpověděla, že bez práce a bez peněz by to nešlo, že by nechtěli zůstat 

na ulici, neuživili by svou rodinu, aj.  



52 
 

 

                  Obrázek č.: 13, graf s přehledem odpovědí na otázku č. 12. Zdroj: vlastní  

Otázka č.: 13:  

Co uděláš pro to, abys nepřišel/šla o práci? Otázka otevřená s širokou možností odpovědí. 

Výsledek: na otázku odpovědělo 100% respondentů, tj. 96.  Většina dotázaných měla jasnou 

představu o tom, co je potřeba udělat aby člověk nepřišel o práci. Co se musí a nesmí, jaké 

jsou povinnosti a co je to zodpovědnost.  

Výběr nejčastějších odpovědí: „všechno“; „budu pracovat“; „budu se snažit“; budu chodit 

včas“; „nesmím odmlouvat“; „musím se chovat slušně“; „chodit do práce pravidelně“.  

 

                     Obrázek č.: 14, graf s výsledky odpovědí na otázku č. 13. Zdroj: vlastní  
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Otázka č.: 14:  

Bude ti stačit výuční list abys dělal/a to, co budeš chtít? Otázka uzavřená s možností výběru 

odpovědi – ano/ne. Výsledek: odpovědělo 100% respondentů, tj. 96 z toho odpovědí ANO 

75%, NE 25%.  

                  Obrázek č.: 15, graf s výsledky 14. otázky. Zdroj: vlastní  

 

 

 

 

 

 

Otázka č.: 15:  

V uvedeném seznamu zaškrtni odpověď, která je ti nejbližší a odpovídej: ano-ne-nevím. 

1. Věřím si, nechybí mi sebedůvěra  - výsledek: ANO 45%, NE 9%, NEVÍM 46%  

2. Snadno vycházím s lidmi – výsledek: ANO 74%, NE 4%, NEVÍM 22%  

3. Raději trávím volný čas sám – výsledek: ANO 20%, NE 75%, NEVÍM 5%  

4. Hodně času trávím s kamarády – výsledek: ANO 78%, NE 15%, NEVÍM 7%  

5. Mám rád nové situace – výsledek: ANO 70%, NE 20%, NEVÍM 10%  

6. Mám rád nové úkoly – výsledek: ANO 48%, NE 41%, NEVÍM 11%  

7. Mám rád pocit bezpečí a jistoty – výsledek: ANO 87%, NE 8%, NEVÍM 5%  

8. Dokážu vést ostatní – výsledek: ANO 49%, NE 16%, NEVÍM 35%  

9. Jsem trpělivý – výsledek: ANO 58%, NE 20%, NEVÍM 22%  

10. Jsem spravedlivý – výsledek: ANO 75%, NE 5%, NEVÍM 20%  

11. Jsem pilný, pracovitý – výsledek: ANO 72%, NE 4%, NEVÍM 24%  

12. Mám rád pohyb, sportuji – výsledek: ANO 68%, NE 11%, NEVÍM 21%  

13. Věnuji se nějakému koníčku – výsledek: ANO 73%, NE 17%, NEVÍM 10%  

14. Umím řešit problémy – výsledek: ANO 63%, NE 20%, NEVÍM 17%  

15. Mám spoustu nápadů – výsledek: ANO 61%, NE 15%, NEVÍM 24%  
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16. Mám hudební nadání – výsledek: ANO 24%, NE 50%, NEVÍM 26%  

17. Dokážu být k druhým upřímný – výsledek: ANO 86%, NE 5%, NEVÍM 9%  

18. Dokážu přijmout kritiku – výsledek: ANO 59%, NE 18%, NEVÍM 23%  

19. Rád soutěžím – výsledek: ANO 67%, NE 21%, NEVÍM 12%  

20. Jsem šikovný, zručný – výsledek: ANO 67%, NE 7%, NEVÍM 26%  

21. Umím druhé pobavit, rozesmát – výsledek: ANO 72%, NE 5%, NEVÍM 23%  

22. Dokážu se postarat o druhé – výsledek: ANO 63%, NE 7%, NEVÍM 30%  

23. Jsem spolehlivý – výsledek: ANO 76%, NE 5%, NEVÍM 19%  

Druhá skupina respondentů: žáci a žákyně se středně těžkým až těžkým mentálním           

postižením ze Speciální základní školy, Pod parkem 2788,       Severní Terasa, Ústí nad Labem. 

Celkem 8 (4 dívky, 4 hoši), ve věku 16 – 14 let z 9. a 8. ročníku.   

Výsledek zpracování jejich odpovědí:  

1.  Jsi se svými výsledky vzdělávání na speciální základní škole  spokojený/á? – všichni 

odpověděli ANO. 

2.  Myslíš, že jsi dostatečně připravený/á ke studiu na střední škole? – 7 ANO, 1 NE. 

3. Co by si potřeboval/a vědět nebo umět k lepšímu (bezproblémovému) zvládnutí   

studia na SŠ? – většina přiznala své nedostatky ve výuce, co ve škole jim dělalo     

problémy a to by chtěli zlepšit. 

4. Je nějaká překážka, která ti brání (omezuje) v dalším vzdělávání, prac. činností na SŠ? 

– 7 NE, 1 dívka ANO (tělesné postižení – Hemiparéza). 

5. Je nabídka studijních oborů, která by si chtěl/a studovat dostatečná? – 3 ANO, 5 NE. 

Bylo uvedeno např.: popelář, knihovník, švadlena, pečovatelka. 

6. O který z těchto oborů máš zájem? – výběr byl různý, každý si zvolil něco jiného, 

např.: kuchař, pekař, prodavačské práce, kadeřnice, zahradnické práce, švadlena, aj. 

7. Proč sis vybral/a tento obor? – většina odpověděla, dokázali vysvětlit důvod se      

zaměřením na vybraný obor či profesi.  

8. Napiš, co bude hlavní náplní práce v oboru který sis vybral/a – většinou popsali 

správně, co bude náplní jejich práce. 

9. Chtěl/a by si pracovat ve svém městě, co nejblíže k domovu? – samozřejmě že všichni 

ANO!  
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10. Vadilo by ti jezdit za prací dál – do jiného města nebo kraje? – tady taky jednoznačně 

ANO!  

11. Když budeš mít práci a tvůj nadřízený bude chtít, aby ses učil/a něčemu novému,   

budeš souhlasit? – taky všichni odpověděli ANO!  

12. Vadilo nebo nevadilo by ti být nezaměstnaný a proč? – 7 uvedlo ANO, jen jednomu by 

to nevadilo. Některým by scházeli peníze a další důvod byl, že nechtěli být doma, že 

by se nudili. 

13. Co uděláš pro to, abys nepřišel/a o práci? – odpovědi: „budu se snažit“, „budu        

pracovitý“, „budu chodit do práce“. 

14. Bude ti stačit výuční list abys dělal/a to, co budeš chtít? – opět všichni ANO!  

15. Zaškrtni odpověď, která ti je nejbližší a vyber, jestli ano – nevím – ne. V této otázce je 

dalších 23 podotázek, které se týkají vlastností, zájmů, schopností a dovedností     

člověka. Ti žáci, kteří odpovídali (někteří jen těm, kterým opravdu porozuměli), se  

většinou shodli na odpovědi ANO, minimálně uváděli NE – např. u otázek: „Mám rád 

nové úkoly“ nebo „Dokážu vést ostatní“. U otázky: „Umím řešit problémy“ většinou 

nevěděli.  

Tito žáci mají malinko méně možností v uplatnění na trhu práce, výběr učebních oborů a  

posléze vykonávajících profesí je pro ně omezený. V podstatě mohou tito žáci (absolventi 

Praktických škol jednoletých nebo dvouletých) vykonávat jen pomocné práce a většinou 

s menší nebo větší pomocí někoho druhého – samostatně pracovat i s ohledem na jejich 

zdravotní stav, jim dělá problémy. Ve výjimečných případech zvládnou učební obor typu E.  

Uplatnění tito žáci nacházejí v různých neziskových organizacích, v Chráněných dílnách nebo 

v jiných speciálních dotovaných programech ve státním nebo soukromém sektoru.  

Jeden z mnoha příkladů uplatnění osob se zdravotním postižením v praxi – na trhu práce, je 

např. zařazení těchto osob do programu:  

PRACOVNÍ TRÉNINK – sociální rehabilitace ARKADIE 28. 

 

 
                                                             
28 Společnost pro komplexní péči pro zdravotně postižené Arkadie o.p.s., www.arkadie.cz [2015-11-18]      

http://www.arkadie.cz/
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3.2 Seznam žactva do dalšího vzdělávání 2014 – 2015.  

 

Seznam žáků/žákyň ze Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Pod Parkem 

2788, Ústí nad Labem 40011; odloučené pracoviště: Praktická škola Střekov, Karla IV 34,   

400 03, Ústí nad Labem.  

Vycházející žáci/kyně ve školním roce 2014 – 2015; celkem: 12 (4 chlapci, 7 dívek, 1 dívka 

nepodala přihlášku). 

Uvedené žactvo bylo přijato na níže uvedené studijní obory: 

  

ROČNÍK ŠKOLA UČ. OBOR  STAV 

    

9. 

Čelakovského-
Ústí nad Labem 

instalatér - H nastoupí 

Čelakovského-
Ústí nad Labem 

Truhlář - H  nastoupí 

Keplerova - Ústí 
nad Labem 

Řezník - uzenář H nastoupí 

Keplerova - Ústí 
nad Labem 

Cukrářka - H nastoupí 

Trmice 
Řeznické a uzenářské 

práce - E 
nastoupí 

Keplerova - Ústí 
nad Labem 

Cukrářka - H nastoupí 

Trmice 
Stravovací a ubytovací 

služby - E 
nastoupí 

Trmice 
Stravovací a ubytovací 

služby - E 

nastoupí 

Keplerova - Ústí 
nad Labem 

Čišník - servírka - H nastoupí 

Keplerova - Ústí 
nad Labem 

Prodavačka - H nastoupí 

Keplerova - Ústí 
nad Labem 

Kuchař - čišník - H nastoupí 

Tabulka 8, vycházející žáci/kyně ve šk. roce 2014 – 2015 z PZŠ  Střekov-Ústí nad Labem. Zdroj vlastní 
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Vycházející žáci/kyně ve školním roce 2014 – 2015 ze Speciální školy základní, Mateřské školy 

a Praktické školy, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem – Severní Terasa.  

Žáci programu školy praktické – 5 žáků (jeden odchází na Praktickou školu dvouletou do 

Trmic, 4  do Praktické školy jednoleté na SZŠ, MŠ a PŠ, Pod Parkem 2788, Severní Terasa,   

Ústí nad Labem). 

Žáci programu speciální školy – 9 žáků (3 žáci ukončují úplně a nechtějí pokračovat nikde, 

ostatních 6 jde na Praktickou školu jednoletou na SZŠ, MŠ a PŠ, Pod Parkem 2788,             

Severní Terasa Ústí n.L.). 

Žáci Praktické školy jednoleté – 14 žáků (3 odchází na Praktickou školu dvouletou do Trmic, 

jedna žákyně využije nabídky sociální služby Arkadie, 5 žáků nepodalo přihlášku nikam, 4 se 

chystají využívat služeb o.p.s. Helias – paní Brožová, jeden žák zůstane doma a bude         

pomáhat rodičům.) 

Celkem se do Praktické školy jednoleté (Severní Terasa) hlásí 10 žáků! O prodloužení školní 

docházky požádalo 19 žáků! (Praktická škola – jedna žákyně – dochodí devátý ročník – 10 let 

šk. docházky; Speciální škola – prodlužují na jedenáct let – 9 žáků;  Praktická škola jednoletá 

– 9 žáků.) 14 žáků pokračuje v dalším vzdělávání na Praktické škole, z celkového počtu      

vycházejících 28 žáků/kyň.  

 Vycházející žáci/kyně ve školním roce 2014 – 2015 v SZŠ, MŠ a PŠ, Pod Parkem 2788,                    

Ústí nad Labem; odloučené pracoviště: Studentská 297, 403 31, Ústí nad Labem                             

Neštěmice.  

 z 9. roč. z 8. roč. ze 7. roč. 

Vycházející žáci/kyně 

Celkem:                                 27            
22 4 1 

Žádost o prodloužení šk. docházky 0 2 0 

Podání přihlášky na učeb. obory  18 3 0 

Přijatí žáci/kyně  18 3 0 

Odmítnutí dalšího vzdělávání  4 1 1 
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Tabulka 9, přehled vycházej. žáků/kyň a jejich oborů ve šk. roce 2014/2015 SZŠ, MŠ a PŠ.                

Zdroj: vlastní 

Celkem přijatých žáků a žákyň do učebních oborů středního vzdělávání z Praktické školy         

v Neštěmicích je 21. Z celkového počtu vycházejících žáků 27. Neochotno se dále vzdělávat je   

6 žáků.  

Jen jediný žák z 9. třídy splnil kritéria přijímacího řízení pro obory H! Byl přijat na obor:   

„Mechanik, opravář motorových vozidel – bude se vzdělávat dle IVP na základě zprávy z SPC 

(je žákem z Praktické školy).  

Přehled vycházejících žáků a žákyň ve šk.roce 2014 – 2015, Speciální základní škola,          

Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace; U Zámečku 352, Děčín 9,  40502, 

email: skola@specdcbynov.cz ; http://www.specdcbynov.cz  

UČEBNÍ OBORY ročník přijat/a na-

stoupí 

E – Stravovací a ubytovací služby, Děčín  9 ano ano 

E - Stravovací a ubytovací služby, Děčín  9 ano ano 

E – Zednické práce, Děčín  9 ano ne 

 

 

UČEBNÍ OBORY 

 

 

Počet přijatých žáků 

Malířské práce 5 

Zednické práce  4 

Kuchař – číšník  3 

Pekař  1 

Cukrář  1 

Prodavačské práce  2 

Stravovací a ubytovací služby  2 

Kadeřník/ce  2 

Automechanik  1 

mailto:skola@specdcbynov.cz
http://www.specdcbynov.cz/
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H – Automechanik, Kr. Březno Ústí n. L.  ano ano 

E – Stravovací a ubytovací služby, Děčín  9 ano ano 

H – Zemědělec – farmář, Libverda Děčín  9 ano ano 

E – Zednické práce, Děčín  

H – Automechanik, Kr. Březno Ústí n. L.  
9 

ano 

ano 

ne 

ano 

H – Truhlář, ulice Ruská Děčín  9 ano ano 

E – Stravovací a ubytovací služby, Děčín  9 ano ano 

E – Zednické práce, Děčín  9 ano ano 

E – Stravovací a ubytovací služby, Děčín  

E – Pečovatelské služby, Děčín  
9 

ano 

ano 

ano 

ne 

E – Stravovací a ubytovací služby, Děčín  9 ano ano 

Bez vyučení 9 ne ne 

Bez vyučení 8 ne ne 

Tabulka 10, přehled vycházej. žáků/kyň a jejich oborů ve šk. roce 2014/2015 SZŠ a SMŠ Děčín.        

Zdroj: vlastní 

Ze Speciální školy v Děčíně vychází celkem 13 žáků/kyň, z toho 6 dívek a 7 chlapců.            

Nejčastějším učeb. oborem, který si žactvo vybralo, byl obor: Stravovací a ubytovací služby     

(6 žáků). 2 žáci neprojevili zájem o žádný učeb. obor!  

 

Vycházející žáci a žákyně šk. roku 2014 – 2015 ze Základní školy a Praktické školy v Trmicích,  

Fügnerova 22, Trmice, PSČ 400 04, e-mail: zs.bendelova@obchodniskola.cz ; 

www.obchodniskola.cz   

Z celkového počtu 16 vycházejících žáků/kyň, se nehlásili na učební obory 2. Jeden bude 

prodlužovat školní docházku na 10let a druhý neprojevil zájem o žádný učební obor!  

ročník UČEBNÍ OBOR  přijat/a  

7 Praktická škola dvouletá, Trmice ano 

7 Řezník – uzenář  ano 

8 Praktická škola dvouletá ano 

mailto:zs.bendelova@obchodniskola.cz
http://www.obchodniskola.cz/
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8 Praktická škola dvouletá ano 

8 Stravovací a ubytovací služby, Trmice ano 

8 Prodloužení škol. docházky ne 

9 Praktická škola dvouletá, Trmice ano 

9 Řezník – uzenář  ano 

9 Řezník – uzenář  ano 

9 Praktická škola dvouletá, Trmice ano 

9 Praktická škola dvouletá  ano 

9 Nepodal přihlášku – bez vyučení ne 

9 Prodavačské práce  ano 

9 Řezník – uzenář  ano 

9 Řezník – uzenář  ano 

9 Praktická škola dvouletá, Trmice  ano 

Tabulka 11, přehled vycházej. žáků/kyň a jejich oborů ve šk. roce 2014/2015 ZŠ a PŠ Trmice.         

Zdroj: vlastní  

Žactvo z Praktické školy v Trmicích projevilo největší zájem o učeb. obor: Řezník – uzenář/      

5 žáků; další využili vzdělávání v Praktické škole dvouleté/ 7 žáků, tzn., že zůstávají ve stejné 

škole.  

Z 5 Speciálních základních škol a Praktických základních škol se do dalšího vzdělávání         

přihlásilo celkem: 71 žáků/kyň. z 9., 8. a 7. ročníků vycházejících žáků a žákyň bylo celkem: 

96!  
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4. Závěr  

 

V úvodu své bakalářské práce jsem se zabýval konkrétními otázkami a stanovil jsem si        

hypotézy, které jsem se snažil dále ve své práci objasnit:  

Proč se žáci obtížně umísťují na trhu práce. Lze problému s jejich umístěním předcházet. 

Existuje vůbec nějaké vhodné řešení. Mají žáci jasno v tom, jakou práci chtějí dělat. Jaké jsou 

jejich priority, motivace. Co jsou schopni a ochotni nabídnout jim potenciální                         

zaměstnavatelé.  Jsou žáci připraveni dobře vykonat požadované úkoly a udržet si tak získané 

pracovní místo.  

 Závěrečné hodnocení zjištěných poznatků získaných:   

 1. Z dotazníkového šetření  

 2. Z poznatků dlouholeté praxe pedagogického pracovníka, sledováním situace na trhu    

práce a získáváním informací související s tímto problémem v různých dostupných médií  

(tisk, odborná    literatura, internet, aj.). 

4.1 Výsledky z dotazníkového šetření. 

 

Po zpracování všech otázek z připraveného dotazníku určeného pro žáky a žákyně základních 

škol speciálních a praktických, z 9., 8. a 7. ročníků s ukončeným základním vzděláním, se   

pokusím s využitím získaných informací a dat objasnit problematiku uplatnění těchto        

absolventů na trhu práce.  

Problémem v umisťování žáků – absolventů speciálních a praktických škol je jejich neochota 

se něčemu novému učit, přizpůsobit se novým situacím a požadavkům na ně kladených. U 

většiny je malá motivace, vycházející z jejich sociálního prostředí a u některých špatný vliv 

rodiny. Z dotazníkového šetření vyplývá, že tito žáci mají na začátku zájem o nové dovednosti 

a zlepšení svých schopností. Ovšem postupem času narůstá jejich neochota pokračovat,    

vydržet a vyvinout větší pracovní aktivitu potřebnou ke splnění zvyšujících se nároků pro      

získání výučního listu.  
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Dalším problémem v získání pracovního uplatnění je špatný, nevhodný výběr učebního     

oboru. Žáci většinou volí profese, o které na trhu práce není tak velký zájem. Oblíbené obory 

pro tyto žáky jsou: Zedník, Kuchař, Řezník, Pekař, Cukrář/ka – to volí většinou děvčata, další 

zájem je o úklidové a pečovatelské služby. V menším zastoupení jsou obory: Prodavač/ka       

a technické obory: Instalatér, Zámečník, Automechanik, Strojní mechanik, apd. 

Právě technické obory jsou žádané a je velká poptávka po těchto specialistech na trhu práce. 

Velké společnosti nabízejí uplatnění a své budoucí pracovníky motivují a odměňují. 

Příčinou neúspěchu v hledání práce může být i fakt, že žáci nemají zájem jezdit za prací dál 

od domova. Větší vzdálenosti, dojíždění a s tím spojené brzké vstávání, dělá těmto zájemcům 

o práci nepochopitelné problémy a starosti.  

Motivace budoucích pracovníků je nerealistická, vysněná – „za málo práce hodně peněz“. 

Když zjistí, že to není tak jednoduché, motivace slábne a upadá, většinou nemají zájem.    

Naproti tomu je ze strany zaměstnavatelů – malých i velkých firem, nadprůměrný zájem   

získat kvalifikované odborníky. Proto také vynakládají nemalé prostředky k oslovení                 

a motivování svých zaměstnanců.  

Pro získání a udržení pracovního místa jsou dotázaní žáci udělat maximum, cokoliv – jak    

někteří píšou. Ovšem realita je jiná. Ze začátku opravdu mají snahu a zájem, ale ten               

(u většiny) postupem času upadá. Jejich cílem je rychle se něco naučit, bez většího úsilí, a 

rychle vydělávat hodně peněz.  

4.2 Přehled poznatků z praxe, smluvní spolupráce s žáky, se školami. 

 

V úvodu závěrečného hodnocení považuji za důležité, abych se zmínil o příkladech z praxe a 

o možnostech a nabídkách největšího zaměstnavatele v kraji, působícího v celé republice s 

vytvářením pracovních příležitostí i v zahraničí, tj. společnosti – Metrostav a Subterra. 

Tyto dvě velké firmy působící v Ústeckém kraji kde zaměstnávají pracovníky různých profesí a 

oborů ve stavebnictví a průmyslu se zkušenostmi na trhu práce přes 40 let, nabízejí svým 

pracovníkům nemalé výhody, bonusy a stálé pracovní uplatnění. Své pracovníky získávají již 

během jejich vzdělávání na středních školách, kde nabízejí zájemcům motivační prostředky, 

např. různá stipendia.  
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Příprava nových zaměstnanců v projektu zmíněných firem, podporovaných Evropským     

sociálním  fondem a MŠMT ČR v programu: „Investice do rozvoje vzdělávání“, je úspěšná 

řadu let. Velkou šanci a jistotu pracovního uplatnění po ukončení odborného vzdělání mají 

tzv.: „Smluvní žáci“29, kteří již během studií podepíší smlouvy, zavazující je k lepším            

výsledkům a zodpovědnému přístupu v přípravě na své budoucí povolání. Podnik je na     

oplátku podporuje v jejich snažení, motivuje je k lepším výkonům a za to je různě odměňuje.  

Podporované řemesla a obory firmou Metrostav:  

 Zedník – profesní specialista v oboru stavomontáže, stavební práce 

 Tesař – profesní specialista v oboru dřevěné konstrukce, bednění a lešení; opracování 

dřeva 

 Strojní mechanik (zámečník) – profesní spec. v oboru kovové konstrukce; zpracování 

kovů 

 Elektrikář – profesní spec. V oboru elektro; montáž, sestavování, seřizování, údržba           

elektrotechnických zařízení 

 Strojník – profesní spec. v oboru obsluha a údržba strojů a zařízení; stavební stroje a 

zařízení 

Nabízené výhody a podpora firmou Metrostav:  

Měsíční stipendium, příspěvek na obědy a na MHD, přísp. na učební pomůcky, zdarma 

profesní nářadí a pracovní oblečení, zdarma ubytování, finanční odměna pro nejlepší   

žáky. Po úspěšném ukončení studia firma nabízí mimo jiné, také možnost dalšího       

vzdělávání a profesního rozvoje.  

Závazky vyplývající ze smlouvy:  

- Řádné plnění všech studijních povinností 

- V případě špatné docházky se příspěvky adekvátně snižují 

- Uzavření pracovního poměru u firmy Metrostav nebo Subterra na závaznou dobu 

nejméně tři roky.  

 
                                                             
29 Příprava smluvních žáků ve společnostech Metrostav; www.metrostav.cz [2015-11-21] a Subterra – Ing. Pavel 
Šplíchal, personální marketing: tel: 266709313, 724311195, e-mail: splichalp@metrostav.cz   

http://www.metrostav.cz/
mailto:splichalp@metrostav.cz
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Společnosti Metrostav a Subterra spolupracují s partnerskými školami:  

- SŠ technická Zelený pruh, Praha; www.zelenypruh.cz  

- SŠ stavebních řemesel, Brno-Bosonohy; www.soubosonohy.cz  

- SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem; www.stsul.cz   

Tento způsob podpory a spolupráce s žáky učebních oborů a středními školami již tady dříve 

byl a jak je vidět, je stále potřebný a žádaný. Myslím si, že je tento způsob podpory učňů a 

škol, které připravují budoucí řemeslníky a odborníky různých profesí, velmi důležitý. Je    

potřeba zvýšit nabídku spolehlivých, zručných, zodpovědných a pracovitých specialistů –  

pracovníků, řemeslníků z různých oborů, kteří nastoupí do firem a podniků pro které se    

vyučili. To je jediný funkční způsob jak mít dostatek odborné pracovní síly, jak snížit počty 

nevyučených nebo absolventů s výučním listem, kteří marně hledají své profesní uplatnění a 

tím i snížit počty nezaměstnaných.  

Proto je potřeba dále rozvíjet spolupráci mezi zaměstnavateli a odbornými školami, které 

budou připravovat budoucí pracovníky a řemeslníky podle poptávky a potřeb trhu práce.  

Kompetence, na které by se měly školy zaměřit. 

Z hlediska úspěšného začlenění absolventů škol na trh práce je důležité, aby školní příprava v 

dostatečné míře zohledňovala nároky a požadavky zaměstnavatelů na kompetence, kterými 

by měli disponovat pracovníci v závislosti na dosažené úrovni vzdělání. Které kompetence by 

měly školy u svých žáků a studentů více rozvíjet, vycházejí z výsledků dotazníkového šetření 

zaměstnavatelů z průmyslové sféry a ze sektoru služeb.  

Požadavky zaměstnavatelů ze sektoru průmyslové výroby - podle názoru zaměstnavatelů z 

vybraného sektoru by se školy měly více zaměřit na rozvoj zejména těchto tří kompetencí:  

 Čtení a porozumění pracovním instrukcím 

 Ochota učit se 

 Nést zodpovědnost 

 

http://www.zelenypruh.cz/
http://www.soubosonohy.cz/
http://www.stsul.cz/
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Požadavky zaměstnavatelů v sektoru služeb:  

 Čtení a porozumění pracovním instrukcím 

 Ochota učit se 

 Schopnost týmové práce 

 

Dle mého názoru a zjištěných skutečností je šance na uplatnění na trhu práce i pro            

absolventy Speciálních základních škol a Praktických škol, tj. žáci a žákyně s LMP, s různými 

poruchami a zdravotním postižením, dostatečná. V každém případě, když žáci a žákyně    

budou mít přijatelnou podporu s přihlédnutím k jejich psychickému a fyzickému stavu a oni 

sami vyvinou uspokojivou snahu a vůli něčemu se naučit, budou mít motivaci k překonání 

překážek při dalším vzdělávání a přípravě na své budoucí zaměstnání, mají šanci si najít své 

uplatnění. Mají srovnatelné možnosti jako kdokoliv jiný a svým přičiněním se mohou stát 

plnohodnotným pracovníkem a specialistou ve své pracovní činnosti.   
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5.1  Příručky 

 

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza  

Bc. Martin Úlovec  

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další         

vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2014.  

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru  

Mgr. Pavlína Šťastnová, PhDr. Petra Drahoňovská  

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další          

vzdělávání pedagogických pracovníků. (Projekt Kariérové poradenství v podmínkách           

kurikulární reformy VIP Kariéra II – KP). 

Manuál pro zaměstnávání postižených – praktický průvodce pro firmy.  

Přechod absolventů středních škol na trh práce – vybrané skupiny maturitních a učebních 

oborů. Ing. Jana Trhlíková  

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další         

vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2014.  

 

5.2 Externí odkazy  
 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Český překlad je dostupný ve  Sbírce    

mezinárodních smluv - odkaz:  www.mvcr.cz/soubor/sb004-10m-pdf.aspx [2015-05-04]   

nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – odkaz: 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf) [2015-03-20]  

 Portál EU o veřejném zdraví - odkaz:   

 http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_cs.htm        

[2015-11-29]  

Dotazník on-line s odkazy na vyplnění - odkaz:   

http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801  [2015-01-11] 

  

http://www.mvcr.cz/soubor/sb004-10m-pdf.aspx
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_cs.htm
http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801
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kontrolu výsledků - odkaz:  

 http://www.anketovnik.cz/user-   1e729461d64b3141b8bc82aa/user/vysledky/6370     

[2015-02-12]  

zobrazení výsledků - odkaz:   

http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801/results/00a8e3dc9e7e61fc [2015-01-30]  

 

Světová zdravotnická organizace WHO V ČR : www.who.cz  

Národní lékařská knihovna v ČR : www.hlk.cz  

Státní zdravotní ústav – www.szu.cz  

Ústav zdravotních informací a statistiky – www.uzis.cz  

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně – www.ces.cz  

Ministerstvo zdravotnictví ČR : www.mzcr.cz  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR : www.mpsv.cz  

 

 

ZÁKONY 

Zákon č.: 108/2006 Sb. – O sociálních službách 

Zákon č.: 435/2004 Sb. – O zaměstnanosti  

Zákon č.: 561/2004 Sb. § 16 – Školský zákon / Vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Zákon č.: 365/2011 Sb. – Zákoník práce, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník    

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  

 

 

http://www.anketovnik.cz/user-%20%20%201e729461d64b3141b8bc82aa/user/vysledky/6370
http://www.anketovnik.cz/48e8fd32f4207801/results/00a8e3dc9e7e61fc
http://www.who.cz/
http://www.hlk.cz/
http://www.szu.cz/
http://www.uzis.cz/
http://www.ces.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.mpsv.cz/
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6. Školy, instituce 

6.1 Střední školy, Odborné školy a učiliště. 

 

Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková             

organizace, páteřní škola ústeckého kraje. Ústí nad Labem 40007, Čelakovského 5 Právní 

forma: příspěvková organizace IČO: 183 850 61 Zřizovatel:  Ústecký kraj. Adresa                 

zřizovatele: 400 02 Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48;  Telefon: 475 501 222, Fax: 475 

500 543, e-mail: sts@stsul.cz; zavoralova@stsul.cz; stefl@stsul.cz;  www.stsul.cz   

Učební obory:  

Tříleté učební obory (výuční list):  

– Autoelektrikář (26-57-H/01) 

– Instalatér (36-52-H/01) 

– Kominík (36-56-H/01) 

– Elektrikář (26-51-H/01) 

– Truhlář (33-56-H/01) 

– Truhlářská a čalounická výroba (33-56-E/01) 

– Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) 

– Strojní mechanik (23-51-H/01) 

– Tesař (36-64-H/01) 

– Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) 

– Karosář (23-55-H/02) 

– Obráběč kovů (23-56-H/01) 

– Zedník (36-67-H/01) 

– Zednické práce (36-67-E/01) 

– Operátor skladování (66-53-H/01)  

 

 

http://www.stsul.cz/
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Tato škola je členem asociace Středních průmyslových škol v České republice, jediná škola v 

Ústeckém kraji, která je partnerem firmy METROSTAV, díky tomu smluvním žákům plynou 

nadstandardní a nikde jinde neposkytnuté výhody. Dalším partnerem je firma  MAFELL,          

z čehož žákům oborů Truhlář, Tesař a Truhlářské práce také plynou nadstandardní výhody.  

ODMĚNA za produktivní práci, příprava na soukromé podnikání, škola je zařazena do       

MOTIVAČNÍHO PROGRAMU, kdy žáci vybraných oborů pobírají měsíční stipendium a ještě 

navíc i příspěvek na dojíždění! 

 Škola realizuje řadu prestižních projektů v rámci OPVK, kdy výrazným způsobem zkvalitňuje 

a vybavuje vzdělávací proces, realizuje řadu dalších ojedinělých a výjimečných projektů 

(UNIV2, ASK, EVVO, Albert apod.), které vedou k větší spokojenosti žáků, rodičů a pedagogů.  

Žáci si své vědomosti mohou rozšířit i o poznatky ze ZAHRANIČÍ. Další možnosti jsou          

celodenní stravování a ubytování. Škola se taktéž chlubí rozsáhlým počítačovým vybavením. 

Zohledňují vzdělávací potřeby jednotlivců. Je to ukázková škola v přístupu k žákovi. Účastní 

se mezinárodních projektů, škola provozuje domov mládeže, má vlastní jídelnu a kuchyni. 

Vyvíjí  sportovní aktivity a mají příkladně vybavená pracoviště.   
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Obrázek č.: 16, zobrazení nabídky učebních oborů SŠST Ústí n. Labem. Zdroj: vlastní  

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková    

organizace, Keplerova 315/7, Krásné Březno – Ústí nad Labem 400 07.  

Vzdělávací středisko Trmice: Václavské nám. 10, 400 04 Trmice; skola@obchodniskola.cz  

Kontakt: Mgr. Eva Valterová, tel.: 475316981, E-mail: reditel@obchodniskola.cz,           

WWW: www.obchodniskola.cz  

Nabídka studijních a učebních oborů školy:  

mailto:skola@obchodniskola.cz
mailto:reditel@obchodniskola.cz
http://www.obchodniskola.cz/
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Obrázek č.: 17, zobrazení nabídky učebních oborů SŠ a ZŠ Ústí n. Labem. Zdroj: vlastní 

 Střední škola obchodu a služeb, s. r. o. Velká hradební 1025/19, 400 11 Ústí nad Labem. 

Soukromá škola; Ředitel: Mgr. Josef Sluka, tel.: 475210078, e-mail: reditel@ssousluka.cz  

Kontakt: trubova@ssousluka.cz WWW: www.ssousluka.cz  

Nabídka učebních oborů:  

Obrázek č.: 18, zobrazení nabídky učebních oborů SŠOS s.r.o., Ústí n. Labem. Zdroj: vlastní  

 

Speciální Základní Škola, Mateřská Škola A Praktická Škola, Ústí Nad Labem, Pod Parkem 

2788, příspěvková organizace. 

Telefonní číslo: +420 472 772 029 

Internetová adresa: http://www.zakladniskolaspecialni.cz  

Emailová adresa: spec.skoly@volny.cz  

Typ školy: Veřejná 

Ředitel/ka školy: Mgr. Bc. Martina Brhelová 

mailto:reditel@ssousluka.cz
mailto:trubova@ssousluka.cz
http://www.ssousluka.cz/
http://www.zakladniskolaspecialni.cz/
mailto:spec.skoly@volny.cz
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Škola s moderním zařízením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Využívá alternativní metody práce k dosažení optimálních výsledků. Nabízí komplexní       

balíček, ve kterém se doplňuje vzdělávání sociálním i službami. Tato škola je zapojena do        

realizace projektu: „Dotyková zařízení ve výuce“ CZ.1.07/1.3.00/51.0017. Doba realizace    

projektu:  9/2014 – 7/2015.  

 

Studijní a učební obory:  

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12, nabídka vzdělávacího programu PŠ jednoleté SZŠ, MŠ a PŠ Ústí n. Labem. Zdroj: vlastní     

     

 Škola se snaží přesvědčit rodiče o šikovnosti  jejich dětí, pomáhá rodičům a dětem vidět 

 krásu  kolem sebe, dodá dětem  odvahu  poprat se s nepřízní osudu.  Podporuje  lásku  mezi 

dětmi a rodiči. Probouzí v dětech  aktivní  přístup k životu. 

děti se učí pomocí hry. A rodičům a dětem chce škola dělat  radost.  Je  otevřená  novým  

přístupům a názorům.  Chce pomoci pevnému  ukotvení  ve společnosti.   

 

  

Kód oboru (KKOV) 

Název oboru 

Školní vzdělávací program 

Druh studia 

Pro 

školní 

rok 

Délka 

studia 

Forma 

studia 

7862C01 

Praktická škola jednoletá 

Škola hrou na třetí 

 

Střední vzdělání 

bez výučního listu 

a maturity 

2015–

2016 
1 rok Denní 
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6.2 Základní školy, Speciální základní školy, Základní školy Praktické. 

 

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace.  

http://www.zakladniskolaspecialni.cz  spec.skoly@volny.cz  

Škola s moderním zařízením pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Využíváme alternativní metody práce k dosažení optimálních výsledků. Nabízíme komplexní 

balíček, ve kterém se doplňuje vzdělávání sociálním i službami. Tato škola je zapojena do 

realizace projektu: „Dotyková zařízení ve výuce“ CZ.1.07/1.3.00/51.0017. Doba realizace    

projektu: 9/2014 – 7/2015  

Výuka je realizována v těchto vzdělávacích programech:   

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "ŠKOLA HROU" 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola praktická (vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením, rámcový vzdělávací program dle přílohy upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením). 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU NA  DRUHOU"  

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání  základní škola speciální (vzdělávání žáků se 

středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami,   

PROGRAM PRO REHABILITAČNÍ  TŘÍDY A TŘÍDY PAS). 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU NA  TŘETÍ" 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá  

(vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více       

vadami a autismem). 

Škola se pravidelně zúčastňuje různých projektů vypisovaných městem Zdravé město Ústí 

nad Labem. K velkým několika miliónovým projektovým realizacím v posledních letech patří 

projekt: „Předprofesní přípravy žáků“, podpořený ESF a projekt: „Školní naučná stezka“.  

 

http://www.zakladniskolaspecialni.cz/
mailto:spec.skoly@volny.cz
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Aktivně také spolupracujeme se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým, kterému     

nabízíme prostorové zázemí. Už několik let spolupracujeme se ZOO v Ústí nad Labem, kam 

děti ze speciální školy chodí každý týden na brigádu. Vytvořili jsme i několik projektů, ve    

kterých spolupracujeme se seniory z domovů důchodců, ale také se studenty z gymnázia       

a dalších středních škol. Spolupracujeme i s místní univerzitou. Studenti UJEP u nás           

vykonávají svou praxi. V prostorách školy je od září 2013 Speciálně pedagogické centrum.   

 

Součástí Základní školy speciální Pod Parkem jsou třídy Základní a Mateřské školy při         

Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a nově od školního roku 2013/14 také Základní  

škola praktická na Střekově a Základní škola praktická v Nestěmicích. 

Od září 2014 je nově otevřen 1. a 6. ročník základní školy, kde se mohou vzdělávat žáci a   

žákyně dle nového vzdělávacího programu Škola hrou s pohodou – vypracovaného dle RVP 

pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program Škola hrou s pohodou poskytuje vzdělání 

žactvu se zdravotním znevýhodněním nebo zdravotním postižením mimo žactvo s mentálním 

postižením. V rámci tohoto programu může být vytvořen individuální plán, který odpovídá 

typu znevýhodnění nebo postižení žactva. Do vzdělávacího programu jsou přijímáni žáci a 

žákyně na základě žádosti zákonného zástupce a na základě doporučení školského               

poradenského zařízení. Prioritně jsou přijímáni žáci a žákyně s psychiatrickými diagnózami, 

kteří opakovaně selhávají v základních školách běžného typu. 

Školu navštěvuje 425 se zvláštními potřebami. Kvalitní pedagogický sbor tvoří 96 pedagogů, 

vychovatelů a asistentů. Výuka probíhá ve čtyřech budovách.  

Adresa a kontakty na odloučená pracoviště:  

budova školy v Neštěmicích: 

Studentská 297, 403 31, Ústí nad Labem 

telefon sekterariát: 472 733 881, fax: 472 733 006 

budova školy na Střekově: 

Karla IV 34, 400 03, Ústí nad Labem 

telefon sekretariát: 475 531 669, 475 531 059 
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pracoviště při Masarykově nemocnici: 

Sociální péče 3316, 40011, Ústí nad Labem, 

 telefon: 47 568 48 84 mobil: 607 735 907   

e-mail: skola.mnul@seznam.cz  

Školní vzdělávací program: „ŠKOLA HROU“  

Vypracováno dle rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním            

postižením – RVP ZŠS; RVPZ-LMP.  

V přípravném stupni probíhá vzdělávání žáků s lehkým,  středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami.  

Na základní škole praktické probíhá vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.               

Základní škola speciální vzdělává žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním         

postižením a souběžným postižením více vadami   a    autismem. 

Jednoletá Praktická škola poskytuje vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, 

souběžným postižením více vadami a autismem. 

Ve třídách praktické školy je do patnácti žáků, ve třídách speciální školy do osmi žáků. Na 

naší škole máme specializované třídy pro žáky s PAS (autistické třídy), rehabilitační třídy         

a přípravné třídy. Běžně jsou integrováni tělesně, sluchově i zrakově postižené děti, které 

pracují podle individuálních plánů.  

Profil absolventa 

 Žák by měl po ukončení školní docházky:  

 mít základní pracovní návyky 

 rozhodovat se víceméně samostatně, poradit si při řešení problémů 

 umět otevřeně naslouchat, nemít zábrany při komunikaci se svým okolím 

 vážit si práce druhých 

 uvědomovat si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl,           

přizpůsobovat potřebě pečovat o zdraví 

 svým chováním přispívat k řešení ekologických problémů 

 mít vztah ke společnému majetku 

mailto:skola.mnul@seznam.cz
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Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence se utvářejí a rozvíjejí po celou dobu základního vzdělávání tj. devět let. 

V jeho průběhu žák prochází různými vývojovými etapami a proto i úroveň jeho klíčových 

kompetencí je různá, vyvíjí se, graduje v čase. Úroveň klíčových kompetencí, kterých by žáci 

měli dosáhnout na konci základního vzdělání, není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní 

učení žáka a jeho vstup do pracovního procesu. 

Žák by měl na konci základního vzdělání:  

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problému 

 Kompetence komunikativní  

 Kompetence sociální a personální  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace                

U  Zámečku 352, Děčín 9,  40502, tel./fax: 412 544 321, mob.: 773 032 806, 

email:skola@specdcbynov.cz, Web: www.specdcbynov.cz  

Výuka je realizovaná ve výukovém programu: „I ZDRAVOTNĚ OSLABENÝ MÁ PRÁVO NA 

VZDĚLÁNÍ“ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – podle RVP pro základní    

vzdělávání.  

 Hlavním úkolem školy při nemocnici je především zabezpečení kontinuity výuky a vzdělávání 

žáka i po dobu jeho nemoci, která vyžaduje hospitalizaci. Výukové, výchovné i odpočinkové 

aktivity jsou vždy podřízeny léčebnému režimu a jejich obsah je tvořen po dohodě s lékařem 

s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, který se může den ode dne měnit.  

ZŠ při zdravotnickém zařízení je odloučeným pracovištěm, patří do Speciální ZŠ a MŠ 

v Děčíně. Naše odloučené pracoviště sídlí v budově kožního oddělení v nemocnici v Děčíně. 

Vyučujeme žáky ze základních škol, speciálních škol, víceletých gymnázií a z Výchovného 

ústavu v Boleticích. Hospitalizované děti a vyučující zde mají k dispozici notebooky, se který-

mailto:skola@specdcbynov.cz
http://www.specdcbynov.cz/
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mi pracují podle vzdělávacího programu od společnosti ZOMA (projekt E-learningového         

vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků a žákyň).  

Vyučujeme žáky/žákyně ze základních a speciálních škol, víceletých gymnázií, z Výchovného 

ústavu v Boleticích, kteří jsou přijímáni na dětské oddělení a na oddělení JIP a ORL.               

Na dětském oddělení jsou hospitalizováni pacienti do 18 let, se kterými vyučující také             

spolupracuje podle jejich zájmů. Pokud žáci nemají své vlastní školní pomůcky, jsou jim    

zapůjčeny.  Kromě klasických učebnic žáci při výuce mohou používat i notebooky.  

Vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami:  Na dětském oddělení jsou 

někdy hospitalizováni i žáci se specifickými  poruchami učení, poruchami chování, děti 

s autismem a žáci s kombinovaným typem postižení. Nejčastěji se zde objevují děti zdravotně 

oslabené a děti mentálně postižené. Tito žáci navštěvují i naši školu. Vyžadují individuální 

způsob práce buď na herně, nebo na lůžku, podle typu postižení. K výuce využívá pedagog 

kromě učebnic i názorné pomůcky, motivační prvky, obrazový materiál. Vždy úzce             

spolupracuje se zdravotníky, sleduje zdravotní a psychický stav dítěte. V případě delší       

hospitalizace pedagog spolupracuje i s kmenovou školou žáka.  

Klíčové kompetence, profil absolventa:  

 žák by měl být motivován pro další vzdělávání a uplatnění v budoucím životě.  

 Je schopen využít různé zdroje informací; umí je vyhledat, třídit. 

 Je veden k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, k vzájemné 

pomoci a spolupráci. 

 Žák by měl umět komunikovat se spolužáky, s učitelem a zdravotnickým personálem 

 Aby dokázal vyjádřit svůj názor; aby byl tolerantní.  

 Žák zvládne pečovat o své zdraví i o zdraví druhých, dodržuje správnou životosprávu a 

hygienické návyky; je aktivní i v mimoškolních činnostech. 

 Měl by rozvíjet své schopnosti a dovednosti při různých pracovních činnostech.  

 

 



80 
 

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková   

organizace; Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel.: 475 669 161; 475 316 971; fax: 

475 620 268, email: reditel@obchodniskola.cz  skola@obchodniskola.cz 

http://www.obchodniskola.cz  

PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE. 

Vzdělávací středisko TRMICE: Václavské náměstí 10, 400 04 Trmice, tel.: 475 669 151, email: 

skola@obchodniskola.cz  

Základní škola, Praktická základní škola: Fügnerova 22, Trmice, PSČ 400 04 tel./fax: 

475 620 57,  e-mail: zs.bendelova@obchodniskola.cz  

Naše škola nabízí širokou škálu učebních a studijních oborů denní i dálkové formy vzdělávání. 

Obory jsou zaměřeny převážně na obory potravinářské, obchodní a obory služeb. Studijní 

obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory jsou ukončeny výučním listem           

s  následnou možností získání maturity v nástavbovém studiu. Vzdělávání v praktické škole je 

ukončeno získáním vysvědčení o závěrečné zkoušce.  

Základní škola má více než padesátiletou tradici, byla otevřena v roce 1951. Od škol. roku 

2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení a začali být přijímání žáci                   

s  tělesným postižením. Od školního roku 2008/2009 je v provozu i přípravná třída.  

Nabízíme: moderně vybavené učebny (školní kuchyňky, učebna šití, výtvarných technik,   

tělocvičnu, posilovnu, zrcadlový sál na aerobic, PC učebny, keramickou dílnu s vypal.pecí, 

zahradu) a třídy (počítače, interaktivní tabule), mnoho       zájmových kroužků, školní pěvecký 

sbor „Rarášci“. Pro děti s odloženou školní docházkou možnost zařazení do přípravné třídy. 

Příjemné prostředí školní družiny, škol. stravování.  

 

 

 

 

mailto:reditel@obchodniskola.cz
mailto:skola@obchodniskola.cz
http://www.obchodniskola.cz/
mailto:skola@obchodniskola.cz
mailto:zs.bendelova@obchodniskola.cz
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7. Přílohy  

 

      Vzor dotazníku v písemné formě 

 

DOTAZNÍK 

 

Téma: 

Jak si vyberu učební obor, co budu vykonávat za profesi, jak budu pracovat… 

Pro žáky 8. a 9. roč. Základní školy, Speciální základní školy, Praktické školy 

Časový plán: cca 20 – 30 min.  

 

Otázky:  

Otevřené s širokou odpovědí  

Uzavřené s doplňováním, výběrem  

1. blok: ukončení povinné školní docházky na ZŠS, PŠ; výběr střední školy (studijní obor, nabídka studijních možností). 

2. blok: ukončení studia na SOŠ, SOU – dosažené kvalifikace, odbornosti pro zvolený obor. Příprava na své budoucí povolání 

– jaké mám šance na pracovním trhu (čeho jsem schopen, co všechno umím, jaký jsem). 

ŠKOLA  

ROČNÍK  

VĚK  

 

Odpovědi vyber a zakroužkuj nebo vypiš: 

1. Jsi se svými výsledky vzdělávání na základní škole spokojený/á?  

                   ANO                      /                   NE 

2. Myslíš, že jsi dostatečně připravený/á ke studiu na střední škole? 

                  ANO                    /                     NE 
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3. Co by si potřeboval/a vědět nebo umět k lepšímu (bezproblémovému) zvládnutí studia na SŠ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Je nějaká překážka, která ti brání (omezuje) v dalším vzdělávání, pracovních činností na SŠ? 

  ANO                       /                   NE  

Pokud ANO, vypiš jaká : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Je nabídka studijních oborů, na SOU, která by si chtěl/a studovat (profesi kterou by si vykonával/a) dostatečná? 

 ANO                       /                   NE 

Pokud NE, napiš, o co bys měl/a zájem : ……………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. O který z těchto oborů – profesi máš zájem?  Vyber a podtrhni max. 2 možnosti  

3leté učební obory zakončené výučním listem:  

 ŘEZNÍK – UZENÁŘ 29-56-H/001 

 ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE 29-56-E/002 

 KUCHAŘ 65-51-H/01 

 KUCHAŘSKÉ PRÁCE 65-52-E/001 

 PEKAŘ 29-53-H/01 

 CUKRÁŘ 29-54-H/01 

 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 66-53-H/01 

 PRODAVAČ/KA 66-51-H/01 

 PRODAVAČSKÉ PRÁCE 66-51-E/01 

 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 75-41-E/01 

 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 

2leté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou:  

 ZAHRADNICKÁ VÝROBA  41-52-E/510 

 PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 65-51-E/501 

 OBCHODNÍ PROVOZ 66-51-E/501 
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Stavební a technické obory – 3leté obory:  

 INSTALATÉR  36-52-H/01 

 KOMINÍK 

 MALÍŘ 

 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE  

 TESAŘ; TESAŘSKÉ PRÁCE 

 TRUHLÁŘ; TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 33-56-H/01 

 ZEDNÍK; ZEDNICKÉ PRÁCE 36-67-H/01 

 ELEKTRIKÁŘ 

 KAROSÁŘ (AUTOKLEMPÍŘ) 23-55-H/02 

 MECHANIK OPRAVÁŘ (AUTOMECHANIK) 23-68-H/01 

 OBRÁBĚČ KOVŮ (SOUSTRUŽNÍK) 23-56-H/01 

 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)  

 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 

Další obory:  

 ZAHRADNÍK 41-52-H/01 

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE 41-52-E/01 

 KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE 41-55-E/01 

Praktická škola :  jednoletá 78-62-C/01      X        Dvouletá 78-62-C/02 

7. Proč sis vybral/a tento obor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Napiš, co bude hlavní náplní práce v oboru který sis vybral/a ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Chtěl/a by si pracovat ve svém městě, co nejblíže k domovu? 

                  ANO                      /                       NE 

 

10.      Vadilo by ti jezdit za prací dál – do jiného města, nebo i do jiného kraje? 
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          ANO                      /                        NE 

11. Když budeš mít práci a tvůj nadřízený (zaměstnavatel) bude chtít, aby sis zvýšil/a kvalifikaci (aby ses naučil/a ně-

čemu novému), budeš souhlasit? 

  ANO                       /                         NE 

12.   VADILO            /                 NEVADILO  by ti být nezaměstnaný?    A proč? 

      

                ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Co uděláš pro to, abys nepřišel/šla o práci? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Bude ti stačit výuční list abys dělal/a to, co budeš chtít?  

ANO                      /                       NE  

15. V uvedeném seznamu zaškrtni odpověď, která je ti nejbližší a odpovídej – ano – nevím – ne: 

□ Věřím si, nechybí mi sebedůvěra…………………….ano……nevím………..ne 

 

□ Snadno vycházím s lidmi…………………………………ano…….nevím……….ne 

 

□ Raději trávím volný čas sám……………………………ano…….nevím……… ne 

 

□ Hodně času trávím s kamarády……………………….ano……nevím………..ne 

 

□ Mám rád nové situace…………………………………….ano……nevím……….ne 

 

□ Mám rád nové úkoly………………………………………ano……nevím………...ne 

 

□ Mám rád pocit bezpečí a jistoty…………………….ano…….nevím……….ne 

 

□ Dokážu vést ostatní……………………………………….ano…….nevím……….ne 

 

□ Jsem trpělivý…………………………………………………ano…….nevím……….ne 

 

□ Jsem spravedlivý…………………………………………..ano…….nevím……….ne 

 

□ Jsem pilný, pracovitý…………………………………….ano……..nevím……….ne 
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□ Mám rád  pohyb, sportuji……………………………..ano…….nevím……….ne 

□ Rád se věnuji nějakému koníčku…………………..ano……..nevím……….ne 

 

□ Umím řešit problémy…………………………………..ano…….nevím………..ne 

 

□ Mám spoustu nápadů…………………………………..ano…….nevím………..ne 

 

□ Mám hudební nadání…………………………………...ano…….nevím………..ne 

 

□ Dokážu být k druhým upřímný……………………...ano…….nevím………..ne 

 

□ Dokážu přijmout kritiku…………………………………ano……..nevím……….ne 

 

□ Rád soutěžím……………………………………………….ano……..nevím………..ne 

 

□ Jsem šikovný, zručný…………………………………….ano……..nevím………..ne 

 

□ Umím druhé pobavit, rozesmát……………………ano……..nevím……….ne 

 

□ Dokážu se postarat o druhé………………………….ano……...nevím………ne 

 

□ Jsem spolehlivý……………………………………………ano……….nevím……...ne 

 

 

 

 

Podpis žáka:  

 
 
 
 

 

 


