Exkurze „Entdecke die duale Berufsausbildung Made in Germany“
pod záštitou MŠMT
Tato velmi úspěšná exkurze pro vybrané české zástupce předčila mé veškeré očekávání.
Jelikož již delší dobu v rámci mezinárodního projektu „AZUBI EUROPA“ (Auszubildende in
Europa) aktivně spolupracujeme s německými odbornými školami (Sasko – Halle) a při
vzájemných setkáních německých a českých žáků na naší škole prezentujeme oba školské
systémy (český školský systém – naši žáci a německý školský duální systém vzdělávání
němečtí žáci), přišla nabídka zúčastnit se této exkurze, umožňující přímou prohlídku
vzdělávacích institucí ve spolupráci s Domem zahraničních služeb, Kontaktní kanceláří
Svobodného státu Sasko a Ministerstvem kultu (školství) Svobodného státu Saska jak na
zavolanou a stála zato!
Dne 22. 1. 2015 jsme po příjezdu do SRN byli přivítáni panem Döringem ze
„Staatsministerium für Kultus“. Pan A. Döring nás pak doprovázel po celou dobu exkurze.
Oficiální přivítání následovalo přímo již v KBA Planeta Radebeul, kde jsme byli seznámeni
s duálním vzdělávacím systémem (zmíněny byly smlouvy učňů s podnikem – firmou, kde
pracují, způsob vzdělávání – 3,5 roku i odměňování. Každý učeň dostává měsíčně ca 870 Eur,
tedy nezanedbatelnou finanční odměnu, která se každým rokem zvyšuje o 50 E. Všichni
vyučení absolventi pracují po závěrečné zkoušce přímo v KBA Radebeul. Bylo hovořeno o ca
350 uznávaných oborech vzdělávání obecně a dále o nově zavedených oborech jako
mechatronik, které si žádá pracovní trh. Zajímal nás výběr zájemců o obory, takže např. u
oboru „Industriemechaniker“ je z 20 zájemců vybráno 8 na základě testů, kdy se u nich
zkoumá geometrická představivost, z matematiky jde o spočítání ne složitých příkladů, ale
především počty bez kalkulačky, atd.).
KBS Planeta Radebeul je veliká firma na výrobu tiskařských strojů, měli jsme si možnost
prohlédnout tyto obrovské stroje a též halu, kde probíhá praxe učňů pod dozorem mistrů.
Mladí učni pracují většinou v týmech na zadaných úkolech. Teoretická a praktická výuka je
zakončena závěrečnou zkouškou jako v ČR, pro firmu je vyučení žáka samozřejmě finančně
značně náročné.
Dalším místem exkurze bylo Berufsschulzentrum Dráždany, kde se nás ujal přímo sám pan
ředitel. Prezentace byla zaměřena na RVP (Rámcový vzdělávací program), na organizaci
středního odborného vzdělávání, na školní vzdělávací programy v rámci SRN. Měli jsme
možnost shlédnout tabule s rozvrhy hodin, aulu školního zařízení, jednotlivé učebny.
Následovala přínosná beseda s německými kolegy.
Velice zajímavá byla i závěrečná exkurze v IHK (Industrie-und Handelskammer) Dresden.
Zde jsem již byla osobně před dvěma roky, zajímala jsem se o možnost praxe našich žáků ve
veřejnosprávní oblasti přímo v Drážďanech, což by bylo velice složité, jelikož jak mi bylo
s určitou dávkou humoru tehdy prozrazeno – „němečtí úředníci si nenechají rádi koukat přes
rameno“. Tentokrát mě velice při exkurzi překvapilo, jaké je v rámci IHK Dresden přímo zde
v areálu ohromné praktické středisko zaměřené na možnost získání zkoušek např. v rámci
oboru slévač nebo v oborech, kde se užívají náročné soustruhy a vyučení ve firmě je dosti
rizikové vzhledem k ev. možnosti poškození drahých strojů při chybném ovládání či
manipulaci s nimi. V ČR u Průmyslové a obch. komory vzhledem k finanční pořizovací
náročnosti výcvikových strojů takové vzdělávací středisko pro praxi neexistuje.

Vyvrcholením dvoudenní exkurze byla dne 23. 1. 2015 návštěva veletrhu v Drážďanech
„KarriereSTART 2015“. Tento obrovský veletrh sjednocuje různé tematické obory
vztahující se k trhu práce pod jednou střechou. Na rozdíl od obdobného veletrhu Schola
Pragensis v Praze jsou zde zastoupeny nejen školy (zde šlo pouze o odborné školy, tedy
odborné akademie, střední odborné i vysoké školy, ale i o odborné firmy, které informují o
předpokladech pro přijetí do zaměstnání a možnostech přímého nástupu). Pan A. Döring nás
provedl různými objekty a mě osobně pomohl vyhledat partnera pro obor, který se na naší
škole vyučuje.
Díky možnosti zúčastnit se tohoto veletrhu jsem získala ještě dva další kontakty vhodné pro
zaměření naší SOŠ i navázání kontaktu přímo s ředitelkou vybrané střední odborné školy
v Drážďanech, dále i objektu, kde by se ev. do budoucna mohla konat praxe našich žáků.
Exkurze byla nesmírně inspirativní, z německé strany skvěle naplánována! Přinesla mi mnoho
zajímavých zkušeností, získaných v diskuzích s českými a německými kolegy, zúčastněných
přímo na této akci. Velký přínos vidím především v oblasti navázání nových již zmíněných
kontaktů pro další možnosti realizace odborných souvislých praxí v SRN.
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