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EVROPSKÝ TÝDEN
ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

E

vropský týden odborných dovedností je iniciativou Evropské

TÉMA 5. ROČNÍKU:

komise, jejímž cílem je podpořit odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání
a příprava pro zelenou
a digitální budoucnost

a zviditelnit jeho přínos pro jednotlivce i pro společnost. Školy,
firmy, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce
a další instituce se mohou aktivně zapojit a zorganizovat
akci (letos přednostně online formou), během které ukáží

DOBA KONÁNÍ:

veřejnosti, proč je odborné vzdělávání chytrou volbou. V České

Akce se mohou konat kdykoliv
do konce roku 2020.
Hlavní pozornost směřuje k týdnu

republice koordinuje tuto kampaň Dům zahraniční spolupráce,
který připravil pro české pořadatele speciální výzvu, více o ní
na www.objevsvujtalent.cz.

VÍTE, ŽE…
	zhruba 78 % žáků středních škol se v České
republice v letech 2006 – 2017 vzdělávalo
v odborných školách?1
	
míra zaměstnanosti čerstvých absolventů
odborného vzdělávání a přípravy se v ČR v roce
2018 zvýšila na 87,7 %, což značně přesahuje
průměr EU, který dosahuje 79,5 %?2
	v roce 2019 vyjelo v České republice na stáž
v rámci programu Erasmus+ odborné
vzdělávání a příprava 4 449 žáků a studentů
a 170 zaměstnanců odborných škol?3

9.–13. listopadu 2020.

V MINULÉM ROCE
se v celé EU konalo v rámci kampaně Evropský
týden odborných dovedností více než 1 800 akcí,
kterých se zúčastnilo na 2,9 milionu lidí ze 45 zemí.
Zapojila se i Česká republika, kde proběhlo celkem
41 akcí na podporu odborného vzdělávání.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR:4
–	Střední školy poskytující odborné
vzdělávání: 979
–	Střední školy poskytující nástavbové
studium: 286
– Vyšší odborné školy: 160

KONTAKTNÍ INFORMACE

1 J . Vojtěch, D. Chamoutová: Vývoj vzdělanostní struktury žáků a studentů ve středním
a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce
ve srovnání se stavem v Evropské unii, NÚV 2018.
2 e
 c.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019czech-republic_cs.pdf str. 9
3 Dům zahraniční spolupráce
4 Č
 eský statistický úřad, údaje za školní rok 2019/2020 - www.czso.cz/csu/czso/skoly-askolska-zarizeni-skolni-rok-20192020
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