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Vzdelanie – cesta k úspechu

Trh práce


Potreba zvyšovania úrovne vedomostí kvalifikovanej
pracovnej sily v Slovenskej republike



Vzdelávaním ovplyvniť rast zamestnanosti a produktivity



V rokoch 2005-2008 – nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily



Reformu vzdelávania je potrebné začať už v čase
doznievajúcej krízy a pripraviť sa tak na obdobie rastu

RÚZ








Členovia RÚZ považujú za potrebné riešiť problematiku
skvalitňovania vzdelávania
Vznik Výboru RÚZ pre vedu, výskum a vzdelávanie
RÚZ:
Participácia na tvorbe a aplikácii Zákona o odbornom
vzdelávaní č. 184/2009 Z. z.
Členstvo v Rade vlády pre odborné vzdelávanie
Participácia na realizácii projektu Národná sústava
povolaní

Garancia sektorových rád








Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
SR 22 Hutníctvo
Zväz spracovateľov dreva SR
SR 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
SR 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Združenie podnikateľov Slovenska
SR 62 Ekonomické vedy
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Ďalšie plánované činnosti pre
prepojenie praxe so systémom
vzdelávania
Navrhnúť inovácie štátneho vzdelávacieho programu
Na základe prieskumu priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti
vypracovať návrh zmeny normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti.
 Podieľanie sa na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných
textov.
Vypracovávanie stanovísk, námetov, pripomienok a podkladov k tvorbe nových
učebných textov a pomôcok.
 Spolupráca pri tvorbe školských vzdelávacích programov
Podľa potrieb stredných odborných škôl vypracovávať stanoviská, pripomienky
a návrhy ku školským vzdelávacím programom.


Tieto činnosti sa nedajú zabezpečiť len z dobrovoľných prostriedkov
niektorých zamestnávateľských zväzov a asociácií

Zákon o odbornom vzdelávaní na stredných školách –
veľká príležitosť pre školy a prax


Cieľom zamestnávateľských zväzov a asociácií je vykonávať
činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych
a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu
k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde,
parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým
osobám.



Vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie v danom odvetví. V
súčasnom období sú profesijné zoskupenia (zväzy) často jedinými
organizovanými zástupcami zamestnávateľov, ktorí sú schopní
zadefinovať požiadavky praxe voči odborným školám a byť
prepojením medzi školou a praxou.

Funkčný systém koordinácie OVP pre trh práce

Rada vlády pre OVP
zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán a
schvaľuje jej štatút.
Krajská rada pre OVP
zriaďuje predseda samosprávneho kraja ako svoj poradný orgán a
schvaľuje jej štatút
Sektorová rada pre OVP
zriaďuje stavovská alebo profesijná organizácia podľa svojej vecnej
pôsobnosti v súčinnosti s príslušným ministerstvom podľa jeho
odvetvovej pôsobnosti a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky,
je poradným orgánom stavovskej alebo profesijnej organizácie.

Funkčný systém koordinácie OVP pre trh práce

Sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pripravuje
podklady k
plánu potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
určeniu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti
potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných
miestach na trhu práce,
profilom absolventov odborného vzdelávania a prípravy,
normatívom priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti,
príprave inštruktorov na získanie odbornej spôsobilosti,
určeniu kritérií na možnosť strednej odbornej školy, strediska
praktického vyučovania, školského hospodárstva, strediska
odbornej praxe alebo zdravotníckeho zariadenia pôsobiť ako
centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Vstup súkromného investičného kapitálu do OVP
Priame financovanie - daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) zákona
o dani z príjmov
na výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách, s ktorými
má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu podľa osobitného predpisu na
finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov,
na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých
normatívnych finančných prostriedkov,
na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych
finančných prostriedkov.
Nepriame financovanie - Fond rozvoja OVP
modernizácia materiálno technického vybavenia SOŠ, SPV, ŠH, SOP a
zdravotníckeho zariadenia nad rámec normatívu priestorovej, materiálnej a
prístrojovej vybavenosti,
ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej
výchovy a inštruktorov poskytované odborníkom z praxe,
správa fondu.

Počty očakávaných absolventov v odbore
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov







2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

1043
1067
1186
1081
1150

SOŠ v SR: 161
špeciálne SŠ v SR: 21

SOŠ - členovia ZSD SR
SOŠ drevárska Topoľčany
 SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou
 SOŠ drevárska Zvolen
 SOŠ drevárska Turany
 SOŠ drevárska Liptovský Hrádok
 SOŠ drevárska Spišská Nová Ves


Aktivity ZSD SR pre SOŠ










Účasť na riadnych zasadaniach sekcií ZSD SR
Spolupráca pri odbornej príprave žiakov
Súťaž o najlepšiu maturitnú prácu
Podpora účasti na výstavách Nábytok a bývanie,
Mladý tvorca
Pravidelná prezentácia života škôl v Stolárskom
magazíne
Práca v Sektorovej rade
Príprava Zákona OVP ako aj príprava novely

Ďakujem za pozornosť
PhDr. Peter Zemaník
generálny sekretár ZSD SR
T.G.Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
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0918 474 987

