
V priebehu roka školiace centrum Schaeffler Skalica navštívi veľa náv-
štev. Tento rok sme už v prvom kvartáli privítali významnú návštevu 
z opačného brehu rieky Moravy. 
Implementácia duálneho systému vzdelávania (teoretická príprava žia-
ka v škole a odborný výcvik v podniku) v podmienkach školského a pod-
nikového prostredia zaujímala zástupcov Pardubického kraja, riaditeľov 
SOŠ z Lanškrouna a Svitáv, starostov Lanškrouna a Svitáv a tiež zástup-
cov partnerských podnikov Schaeffler v Českej republike.

Nakoľko v Českej republike neexistuje du-
álny systém vzdelávania, predstavili sme 
zástupcom verejnej i súkromne sféry plat-
nú legislatívu a jej realizáciu v SOŠ stroj-
níckej v Skalici a priamo v školiacom centre 
Schaeffler Skalica. 
Každý čitateľ možno nevie, čo znamená ter-
mín „duálny systém vzdelávania“ – je to 
systém vzdelávania, v ktorom celý odborný 
výcvik žiakov zabezpečuje podnik s čiastoč-
nou podporou štátu (daňové úľavy). 

ZHODNOTENIE NÁVŠTEVY 
V SCHAEFFLER SKALICA NECHÁVAME 
NA JEJ ÚČASTNÍKOV:

 ▸ Zeptali jsme se pana Ing. Bohumila Ber-
náška, radního Pardubického kraje pro 
školství, co od návštěvy ve Skalici očeká-
val a zda byla jeho očekávání naplněna: 

„Velmi nás zajímalo fungování tzv. „du-
álního systému“ ve vzdělávání studentů 
technických oborů na Slovensku. V naší re-
publice dosud tento systém není zaveden, 
některé školy ve spolupráci s výrobními 
podniky ale zkoušejí některé prvky systé-
mu aplikovat. Jsem přesvědčený, že jsem ve 
firmě SCHAFFLER ve slovenské Skalici viděl 
jednu z nejlépe vybavených dílen pro od-
borný výcvik v celé východní Evropě.“ 

 ▸ Slova pana Bernáška doplňuje pan Ing. 
Martin Kiss, vedoucí odboru školství Par-
dubického kraje:

„Nabídka návštěvy ve Skalici od firmy 
Schaeffler CZ s.r.o. byla pro nás výzvou. Vždy 
je velmi dobré, když se dokáže snoubit pod-
nikatelský sektor s životem regionu a školou. 
Je naší dlouhodobou snahou zapojovat prvky 
duálního systému vzdělávání našich žáků na 
školách Pardubického kraje. Již několik let je 
u našich východních sousedů duální systém 
zakotven v právních předpisech. My v našem 
prostředí pracujeme se systémem neuzavře-
ným a nedokončeným. I přesto se nám však 
daří prvky výuky ve firmách uplatňovat a na-
cházet možnosti efektivního vstupu do toho-
to systému pro firmy působící v ČR. Z tohoto 
pohledu pro porovnání současného rozdílu 
byla návštěva velmi zajímavá a přínosná.“

 ▸ Pan Ing. Leoš Říha, ředitel SOU Svitavy, 
se zajímal o praktické otázky fungování 
duálního systému vzdělávání:

„Byl jsem zvědavý hlavně na praktické zku-
šenosti spolupráce školy a výrobní společ-
nosti. Zejména mě zajímala otázka finan-
cování, odpovědnosti za průběh výuky, 
kontrolní činnosti ze strany zřizovatele a in-
spekce, rozdílnost pracovních podmínek 
a odměňování pedagogických zaměstnanců 
školy a společnosti Schaeffler.“

 ▸ Zajímaly nás klady a zápory duálního 
vzdělávání z pohledu účastníků exkurze:

„Jednoznačně převažují klady – úzké sepě-
tí studentů s výrobní praxí, přístup k nejmo-
dernějším technologiím, respektování fi-
remní kultury, odbornost instruktorů z praxe 
atd.“ říká pan Bernášek. 

Dle názoru pana Říhy bychom při prosazo-
vání duálního vzdělávání v ČR neměli za-
pomínat i na možnou negativní stránku: 
„Mezi klady můžeme počítat lepší materiál-
ní vybavení školy, vhodné spojení výuky žá-
ků s praxí, možnost delší adaptace žáků na 
skutečné podmínky ve výrobě a odměňová-
ní žáků. Jako zápor vidím dva subjekty ve vý-
uce – otázky odpovědnosti, kontroly, soula-
du výuky teorie a praxe.“ 

 ▸ Jeden z velkých přínosů užší spolupráce 
firem a škol zdůraznil pan Kiss:

„Nikdy školský systém sám o sobě nebu-
de schopen pružně reagovat na rychlý roz-
voj technologií, to je další důvod proč spo-
lupráci firem a škol podporujeme. Žáci mají 
možnost pracovat na nejmodernější techni-
ce pod vedením zkušených odborníků. Navíc 
jsou lépe připraveni pro vstup do jakékoliv 
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firmy. Získávají pracovní návyky a  odborné 
dovednosti.“

 ▸ To, že určité formy duálního systému fun-
govaly v našem lanškrounském závodě 
už v nedávné minulosti, dokládají slova 
pana Bernáška:

„V roce 2000 jsem ve funkci ředitele lanš-
krounské střední školy realizoval skupino-
vou výuku nástrojařů přímo ve firmě INA 
Lanškroun (dnes Schaeffler Production CZ 
s.r.o. – pozn. redakce), v té době to byl sko-
ro revoluční počin. V současnosti se snažím 
tyto své zkušenosti s učňovským školstvím 
uplatňovat ve funkci radního Pardubického 
kraje pro školství.“

 ▸ Toto potvrzuje i pan Ing. Jaroslav Novák, 
ředitel SOŠ a SOU Lanškroun:

„Podpora prvků duálního systému není pro 
naši školu ničím novým. Koncem 90. let mi-
nulého století bylo pro SOŠ a SOU Lanškroun 
ve firmě INA (dnes Schaeffler Production CZ 
s.r.o. – pozn. redakce) zřízeno odloučené 
pracoviště pro žáky učebního oboru nástro-
jař. Jejich výuka odborného výcviku probíha-
la obdobným způsobem, který nám byl pre-
zentován v závodě ve Skalici.“

 ▸ Je nutné mít oporu v zákoně v případě, že 
se firma rozhodne navázat užší spoluprá-
ci se školou? Názor pana Kisse dokládá, 
že určitě možnosti existují už nyní:

„Je otázkou, zdali je nutné nastavit plnohod-
notný systém duálního vzdělávání v ČR. Fir-
my, které mají žáky na odborný výcvik, mo-
hou dnes uplatňovat daňové odpočty, jak 

z pořízení výukových prostor, tak z případ-
ného poskytování stipendijního motivační-
ho programu pro žáky. Velikou výhodou je 
nedávno zavedená možnost vzdělávat žáky 
v odborném výcviku odborníky z praxe bez 
potřebného pedagogického vzdělání.“

 ▸ Také pan Mgr. David Šimek, starosta 
města Svitavy, uvítal možnost seznámit 
se s tím, jak je nastavena spolupráce fir-
my a školy ve slovenské Skalici:

„Moc nás zajímalo, jak ve městě podobné 
velikosti se společnost Schaeffler začlenila. 
Také nás zajímal systém duálního vzdělává-
ní na Slovensku. Moc se nám líbila spolu-
práce společnosti se střední školou. Duální 
vzdělávání rozhodně podporujeme a bude-
me rádi, když společně se svitavskými fir-
mami nastavíme systém vzájemné spolu-
práce s naší střední odbornou školou.“

Vážíme si toho, že naše pozvání k návště-
vě školicího centra ve Skalici přijali jak zá-
stupci Pardubického kraje, tak starostové 
Svitav a Lanškrouna a také ředitelé dvou 
našich nejvýznamnějších partnerských 
škol. O důležitosti celé akce svědčí i účast 
ředitelů svitavského a lanškrounského zá-
vodu. Ráda bych touto cestou poděkovala 
za milé přijetí slovenskými kolegy, zejmé-
na pak panu Miroslavovi Zálubymu, který 
celou akci zaštítil po odborné i organizač-
ní stránce. Velký dík patří také paní Sirko-
vé, ředitelce SOŠ strojnícké Skalica, kte-
rá nám umožnila prohlédnout si prostory 
školy a školních dílen. Paní Sirková byla 
připravená zodpovídat na všechny otázky 

týkající se propojení teoretické výuky ve 
škole s praktickým výcvikem učňů ve fir-
mě. Dala nám tak možnost nahlédnout na 
problematiku duálního vzdělávání z po-
hledu důležitého článku celého řetězce, 
kterým je právě škola. 

Návštěva závodu Schaeffler Skalica, jeho 
školicího centra a SOŠ strojnické ukázala 
všem zúčastněným způsob partnerského 
soužití školy a výrobního závodu, a přede-
vším nastínila možnosti propojení praxe 
a teorie i tam, kde není duální systém ještě 
zaveden.

My všichni, kteří se tímto tématem aktivně 
zabýváme a v podmínkách České republi-
ky o takové propojování usilujeme, se urči-
tě ztotožníme se slovy pana Kisse:
„Základem pro úspěch je ale vždy schopný 
a šikovný pedagog, popřípadě odborník, 
který se bude věnovat žákům. Pedagogická 
profese má svá specifika. Ono „umět“ ne-
znamená automaticky „umět předat“.

O problematice je důležité diskutovat, po-
hlížet na ni z různých úhlů, ale nejdůleži-
tější jsou kroky, které následují. Věřím, 
že exkurze ve Skalici byla tím zmíněným 
„diskutováním“ a záleží jen na našem úsi-
lí, jaké ovoce přinese naší firmě, regionu 
a  hlavně studentům a učňům, kterých se 
to týká především. 

 ▸ Na závěr bych ráda ocitovala slova 
pana  Bernáška ke zhodnocení celé akce:

„Chtěl bych touto cestou poděkovat fir-
mě SCHAEFFLER za umožnění prohlídky 
školských pracovišť i za veškeré informa-
ce o  fungování duálního systému na Slo-
vensku. Věřím, že spolupráce firmy s Par-
dubickým krajem při vzdělávání budoucí 
generace techniků se bude nadále rozvíjet 
k oboustranné spokojenosti.“

Ing. Mgr. Miroslav Záluby,  
VE. Koordinácia, školiace centrum,  

Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.

Pavla Šebrlová,  
zástupce vedoucí personálního oddělení,  

Schaeffler Production CZ, závod Lanškroun
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