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 Komise škol s polygrafickými obory — 
 odborná skupina pro školství SPP 
 
  
 
 Milé kolegyně a kolegové, 
 

z jarního jednání školské komise vzešlo několik úkolů, které bychom měli v rámci našich škol 
s polygrafickými obory řešit. Rád bych proto touto zprávou některé záležitosti připomněl. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří zaslali připomínky a návrhy změn v rámcových vzdělávacích progra-
mech polygrafických oborů. Protože je zřejmé, že v tomto období se na všech školách řeší hromada 
práce a povinností spojených s koncem školního roku a možná jste někteří nenašli prostor na 
řešení návrhů úprav rámcových vzdělávacích programů, přikláním se k návrhu pana ředitele Jiřího 
Uhra posunout termín pro zpracování těchto předběžných návrhů na úpravu RVP do 30. 9. 2016. 
Prosím tedy Vás, kteří jste ještě neměli možnost zabývat se rámcovými vzdělávacími programy, 
abyste mi do tohoto termínu zaslali své připomínky a návrhy. Tak, jak bylo domluveno na školské 
komisi, komplet připomínek a návrhů poté rozešlu na jednotlivé školy. Současně budu informovat 
Ing. Bečvářovou a Ing. Sloupa na NÚV o tomto postupu, neboť se již o rozsah úprav RVP zajímali. 

 
K tomu z mé strany snad jen poznámka, že na poradě ředitelů průmyslových škol v Praze bylo 

nyní ze strany zřizovatele (tj. v našem případě MHMP) sděleno, že k úpravám RVP není na NÚV 
zatím vytvořena konkrétní metodika postupu revize, ale stále platí představa, že původních snad 
300 oborů má být zredukováno na nějakých 65. Tato informace mě stále utvrzuje v obavách, že 
pokud nebude ze strany NÚV jasný koncept oborových RVP, může být práce na úpravách vzdělá-
vacích programů kontraproduktivní. Na druhou stranu bychom alespoň v rámci školské komise 
měli mít jasno, co jednotlivé školy vnímají v současných RVP jako problematické a jaké mají poža-
davky, resp. návrhy na jejich úpravu. Věřím, že tyto podklady z jednotlivých škol následné vyjedná-
vání revize (či redukce) rámcových vzdělávacích programů usnadní. 

 
Další věc, která byla na školské komisi řešena, se týkala podkladů k návrhům financování re-

gionálního školství. Na školské komisi bylo především z iniciativy brněnské grafické školy dohod-
nuto, že se zapojíme do připomínkování konceptu financování a poskytneme CZESHA údaje o na-
šich oborech, které žádali v dotazníkovém šetření (dotazník je k dispozici v přílohách zápisu z jar-
ního jednání). Tyto podklady zaslala v požadovaném termínu pouze olomoucká polygrafická škola. 
Pokud byste tedy ještě někteří měli zájem poskytnout údaje o polygrafických oborech, které vyuču-
jete, prosím o jejich zaslání. 

 
Rád bych Vás ještě informoval o tom, že jsem na jednání prezidia Svazu polygrafických podni-

katelů otevřel prostřednictvím prezidenta svazu Zdeňka Soboty téma stáží odborných učitelů ve 
firmách. Učinil jsem tak z toho důvodu, že tento požadavek některých škol na školské komisi SPP 
zaznívá již delší dobu. A vzhledem k tomu, že na jaře byly školy informovány o tom, že se snad při-
pravuje otevření grantových programů, v rámci kterých by bylo možné stáže učitelů ve vybraných 
firmách (zřejmě regionálně vázaných) realizovat, nabízí se otázka kde. K tomu je samozřejmě 
zapotřebí ochota především ze strany polygrafických, obalových aj. firem do takových projektů 
vůbec vstoupit. Proto jsem oslovil pana Zdeňka Sobotu, zda by SPP mohl doporučit nebo sestavit 
skupinu firem (pokud by to vůbec bylo reálné), v nichž by takové stáže učitelů jednotlivých škol 
byly možné. 
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Vytvořit databázi firem, nebo doporučit alespoň nějakou firmu, která by byla ochotna zapojit 
se do takového projektu a nabídnout odborným učitelům možnost souvislých stáží, bude problém. 
Nicméně po této komunikaci jsem ze strany SPP obdržel nabídku od pana Martina Bělíka ze spo-
lečnosti DataLine, že by byli ochotni uspořádat dvoudenní školení pro odborné učitele. Školení by 
proběhlo v přípravném týdnu ve dnech 29. a 30. 8. 2016 v Hořovicích, tj. ve školicím středisku 
společnosti DataLine. Obsah školení by byl dle návrhu pana Bělíka následující: 

 
1. den: 
seznámení s technologiemi digitálního tisku 
srovnání digitálního tisku s klasickými metodami 
použití a využití digitálního tisku 
praktická ukázka stroje 
problematika web2print 
 
2. den: 
digitální dokončovací technologie – Scodix, řezací stoly, laserový výsek 
sw používaný v polygrafii 
workflow systémy 
vyřazení 
kontrola dat 
 
V průběhu měsíce července mám mít s panem Bělíkem schůzku, na které projednáme další 

podrobnosti školení. Prosím Vás, abyste možnost tohoto školení zvážili také pro své učitele, pro 
které by byla problematika tohoto školení přínosná, a pokud možno obratem jste mi podali infor-
maci, zda se Vaši učitelé školení zúčastní, případně v jakém počtu. Limit účastníků zatím stanoven 
není, spíše se nyní mapuje skutečný zájem. V případě, že by zájem ze strany škol byl, Svaz polygra-
fických podnikatelů by případně projednal možnosti dalších školení pro odborné učitele. 

 
 
Závěrem bych Vám chtěl velice poděkovat za spolupráci v tomto školním roce, rád bych Vám 

popřál příjemné léto, pohodu během dovolené a načerpání spousty pozitivní energie do dalšího 
školního roku. 

 
 
 
V Praze 27. června 2016  Radek Blahák 


