
Prohlášení  

Sdružení učňovských zařízení (dále také SUZ)  

k problematice „duálního vzděláván v podmínkách ČR“ 

 

SUZ obdrželo podklady pro věcný záměr „Opatření na zvyšování kvality odborného vzdělávání a 

přípravy žáků s návrhem implementace na rozšíření volitelnosti o duální systém vzdělávání 

v podmínkách ČR“.  

Materiál byl projednán na rozšířeném zasedání předsednictva SUZ dne 13. 11. 2019 s těmito závěry: 

 

1. Za pozitivní považujeme ideu záměru zabývat se zvýšením kvality odborného vzdělání a přípravy. 

 

2. Věcný záměr v předložené podobě nepovažujeme za zcela objektivní k realitě současného a 

budoucího školství, protože pojem odborné vzdělávání není možné zužovat jen na školství 

učňovské, pro které by duální systém mohl být určen. Máme-li hovořit o zvyšování kvality 

odborného vzdělávání, musíme zahrnovat jak obory skupin E, H, L0, tak také obory M (obory 

středních průmyslových a středních odborných škol) a obory L5 (nástavbové studium). Výstupem 

ze středního odborného školství není jen absolvent oboru se závěrečnou zkouškou či oboru 

s výučním listem, ale také absolvent oboru s maturitní zkouškou.  

 

3. Diskuse o vzniku zákona o odborném vzdělávání přináší zmatek a nejistotu pro školy a školská 

zařízení ve středním odborném školství. 

 

4. Implementace duálního systému po vzoru zemí Německa či Rakouska není možná v podmínkách 

České republiky, ať již z důvodů na straně vzdělávacího systému, nebo na straně 

zaměstnavatelů. Není to možné ani zcela, ani v částech označovaných jako přenos „prvků 

duálního systému“. Největší problém vidíme v otázce zodpovědnosti za komplexní vzdělání žáka 

a v otázce koordinace teoretické a praktické výuky. 

 

5. Jsme přesvědčeni, že stávající právní prostředí umožňuje v dostatečné míře zajistit kvalitní 

odborné vzdělávání. Odborné školy mají povinnost spolupracovat při zajištění praktického 

vyučování se zaměstnavateli ve školském zákoně a zaměstnavatelé mají vytvořeny podmínky 

uznatelných nákladů na podporu vzdělávání v daňových předpisech. Dovedeme si však přestavit, 

že dojde k dílčí úpravě uvedených a návazných předpisů k posílení této spolupráce.  

 

6. Naše sdružení a další profesní školské asociace jsou připraveny v diskusi předložit příklady dobré 

praxe spolupráce školy a zaměstnavatelů a tyto poskytnout pro nastavení širší spolupráce 

v České republice.  

 

7. Protože nejsme přesvědčeni, že věcný záměr vychází z reálných podmínek zajištění výuky na 

odborných školách, jsme připraveni se na debatě nad věcným záměrem podílet a žádáme, aby 

profesní sdružení odborných škol byla přizvána k dalším krokům tohoto záměru a jejich zástupci 

byli zařazeni do pracovních skupin věcného záměru.  

 

Kontaktní osoby SUZ: Karel Dvořák, Jana Porvichová, Jan Mareš 

 

V Hustopečích dne 13. 11. 2019 
 
Karel Dvořák v.r., předseda SUZ 


