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Význam odborné stáže

• Nenahraditelná pro získání praktických dovedností

• Rozšiřuje kompetence absolventa a seznamuje ho 

s reálnou situací v podniku i pracovními návyky

• Zvyšuje jeho zaměstnatelnost

• Nástroj spojení školy a světa práce

• Nástroj přenosu znalostí a dovedností v zahraničním                                        

měřítku (u zahraničních praxí)



Odborná praxe jako priorita

• Škola nemá někdy praxe dostatečně personálně zajištěné

• Firma nemá stáže dostatečně personálně zajištěné

• Ve škole nejsou kapacity na kontrolu kvality praxí 

• Firmy nemají zájem přijímat studenty (????)

• Je těžké domluvit opravdu kvalitní obsah praxí

• Je těžké vyjít vstříc prioritám studenta

• Studenti nejsou motivováni    

• Škola u zahraničních praxí řeší jazykové problémy a ochotu 
učitelů odborných předmětů/odborného výcviku vyjíždět

• Školy nejsou ochotny předávat ostatním své zkušenosti



Předpoklady zajištění kvalitní odborné 
praxe  

 Kdo jsou „stakeholdři“ odborného vzdělávání? 

 Co určuje profil absolventa školy (trh práce ???)

 Praxe je součást vzdělávacího programu, měla by být  

flexibilní a přinášet možnost inovací 

 Obsah odborné praxe by měl být jasně definován a 

formulován pomocí výsledků učení  a měl by reflektovat 

profil absolventa, který se mění s potřebami trhu

 Měla by být jednou z priorit vedení školy, může být dobrou 

vizitkou školy

 Škola jako součást širšího okolí (spolupráce s vedením 

měst, regiony, profesními sdružení, zahraničními partnery)  



Zajištění realizace kvalitní odborné 
praxe 

Gentlemanská dohoda versus formalizovaný proces

Výhody prvního řešení:

1. Žádné papírování

2. Pružnost změn, inovace obsahu

3. Neformální atmosféra…..

Nevýhody:

1. Opomenutí důležitých kroků ….

2. Není trvale udržitelná



Stáže jako formalizovaný proces

Výhody: 

1. Závaznost dohody

2. Opakované použití

3. Vymahatelnost odborného obsahu ????

4. Zvýšená odpovědnost školy za přípravu stážisty 

5. Zvýšená zodpovědnost firmy za obsah stáží

6. Mezinárodní srozumitelnost, přenositelnost   

7. Možnost získat certifikát a ohodnocené výsledky učení, jako 

součástí kvalifikace 

Nevýhody: ……..



Nutnost formalizace procesu  u 
zahraničních stáží

1. Komplikovaná dohoda o obsahu (nejednotnost 

školství, jazyk, komunikační bariéry, apod.)

2. Složitá kontrola obsahu

3. Zodpovědnost za stážisty

4. Formulování srozumitelného hodnocení výsledků 

učení

5. Personální změna u vysílající školy nebo 

zahraničního partnera   



Role ECVET v zajištění kvality stáží

 je formalizovaný proces 

 je rozšířený u nás i v zahraničí

 není to novinka, máme s tím zkušenosti

 umožňuje využívat formulářů a šablon

 je propojen s dalšími evropskými nástroji: Europass, EQF

 má rozsáhlou „zákaznickou podporu“ (semináře, brožury,

webináře…) 

Celý tento seminář je věnován diskusím o ECVET                          
a výměně  vašich zkušeností s ním, ale především                
obrací vaši pozornost k odborným praxím, které                             
jsou důležitou součástí odborného vzdělávání.     



Děkujeme za 
pozornost

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/

