TISKOVÁ INFORMACE
Kvasiny, 21. 10. 2014

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání
s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny
Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování střední školy
Pardubického a Královéhradeckého kraje nejlépe připravující na zaměstnání
Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách produkující vozy Superb, Roomster a Yetti, které mohli účastníci
shlédnout také přímo na výrobní lince, se stal místem setkání pro vyhlášení výsledků prvního ročníku
soutěže DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Pořadí ovlivňují samy firmy a ocenění je pečetí kvality s
potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší
pravděpodobností. Na hodnocení se v obou krajích podílela většina předních firem v čele se
společnostmi jako Iveco, ČSOB Pojišťovna, Isolit-Bravo, Wikov, Ammann, či ŠKODA AUTO. Střední
školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom celostátně v rámci ČR. Diskuze
mezi nejlépe hodnocenými školami a předními zaměstnavateli se stala dobrou příležitostí k výměně
názorů na úroveň spolupráce i pro řadu vzkazů státu a zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále
nedokonalému vzdělávacímu systému, což je zároveň jeden z cílů celého projektu.
Pořadí středních škol pro rok 2014 v Královéhradeckém kraji:
1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
2. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
3. Střední průmyslová škola, Hronov
Pořadí středních škol pro rok 2014 v Pardubickém kraji:
1. Střední škola automobilní Holice
2. Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto
3. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem
Kampomaturite.cz. Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplňuje:
„DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich
rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale
také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi
školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí.
Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky, či
nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných studentů a učňů do výroby“.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Klub zaměstnavatelů o.p.s. – organizátor ocenění Zaměstnavatel roku
Pavel Hulák, ředitel
Tel: 604 232 251, mail: pavel.hulak@klubzamestnavatelu.cz , web: www.klubzamestnavatelu.cz

•

Jsme škola s dlouholetou tradicí, dobrým jménem a perspektivou do budoucnosti

•

Nyní máme také označení Škola s kvalitní přípravou na zaměstnání

•

–

díky ocenění od Klubu zaměstnavatelů (www.klubzamestnavatelu.cz)

–

1. místo v Královéhradeckém kraji
za rok 2014 získala naše škola na
základě hlasování významných
zaměstnavatelů, kteří měli možnost
dát svůj hlas kvalitním středním
školám s největším přínosem pro
trh práce

Naši absolventi nekončí na úřadech práce
–

•

Studium na naší škole je
„Doporučeno zaměstnavateli“.

Označení škol pečetí Doporučeno zaměstnavateli od Klubu zaměstnavatelů pomůže uchazečům
o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností
dobrého zaměstnání a zároveň podporuje orientaci na správné obory, kde stále chybí vhodní
kandidáti na celou řadu profesí.

www.spselitdobruska.cz
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs.odboje 670

Škola s tradicí výuky technických oborů od roku 1945
Napsali o nás:
Absolventy připravuje v kraji nejlépe průmyslovka v Dobrušce (Autor: Martina Götzová, tiskové centrum KÚ KHK)
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/absolventypripravuje-v-kraji-nejlepe-prumyslovka-v-dobrusce-74108/
Většina krajů už zná nejlepší střední školy s titulem DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI (Klub zaměstnavatelů)
http://www.klubzamestnavatelu.cz/vetsina-kraju-uz-zna-nejlepsi-stredni-skoly-s-titulem-doporucenozamestnavateli/zprava/

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních
technologií v Dobrušce získala významné ocenění
V letošním roce proběhl první ročník soutěže DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Organizátorem a
vyhlašovatelem je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kampomaturite.cz. Ředitel Klubu
zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplňuje: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen
značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání
s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na
správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami,
kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale
i praktické zapojení odborníků z firem do výuky, či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných
studentů a učňů do výroby“.
Klub zaměstnavatelů o.p.s. pomáhá zlepšovat kvalitu řízení lidských zdrojů, podílí se aktivně na
rozvoji vzdělávání na všech úrovních, podporuje vznik kvalifikovaných pracovních míst a přispívá ke
zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Základním partnerem Klubu zaměstnavatelů o.p.s. nebo
Patronem kraje může být právnická i fyzická osoba podnikající a sídlící v ČR, která zaměstnává
alespoň 250 zaměstnanců.
Pořadí škol v soutěži ovlivňují samy firmy. Letos hlasovalo v tajném hlasování 150 firem ve 14 krajích.
Ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol
rádi nabídnou zaměstnání.
Předání titulu DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI zástupcům středních škol Královéhradeckého kraje,
vyhodnocených zaměstnavateli jako nejlépe připravující studenty na budoucí zaměstnání, proběhlo
21. října 2014 ve ŠKODA AUTO Kvasiny.
V letošním roce v našem kraji získala SPŠel·it Dobruška 1. místo v soutěži Doporučeno
zaměstnavateli a tím také Pečeť Klubu zaměstnavatelů.
Titul pro SPŠel.it Dobruška převzal ředitel školy Ing. Milan Maršík. A co říká tomuto ocenění?
„Byl jsem udělením této ceny naší škole velmi potěšen a považuji to za významné ocenění práce
celého týmu zaměstnanců naší školy, pro které to bude tolik potřebná motivace do další práce.
Považuji to také za ocenění práce našich úspěšných absolventů, kterou odvádějí v praxi, a mimo jiné
je to i výsledek naší dlouholeté aktivní spolupráce s firmami, z nichž některé jsou našimi partnery,
podporovateli a odborným zázemím již desítky let. Jejich počet se výrazně zvýšil zejména
v posledních pěti letech, kdy intenzivně vyhledáváme nové možnosti a formy spolupráce. Budeme i
nadále usilovat o to, abychom byli zajímaví pro naše sociální partnery, naše klienty i jejich potenciální
zaměstnavatele. Stále více máme pocit, že jim máme co nabídnout.“
Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem většiny středních škol v kraji, vidí přínos takovéto soutěže
jednoznačně pozitivně. „Takové ocenění je zpětnou vazbou pro školy samotné, ale především je
vodítkem pro samotné uchazeče. Zároveň je odměnou i pro kraj jako zřizovatele. Je totiž vidět, že se
vyplácí dlouhodobá aktivní spolupráce škol s firmami,“ řekla krajská radní pro školství Mgr. Táňa
Šormová.

Ohlasy studentů reprezentuje názor žáků čtvrtého ročníku. „ Podle našeho názoru je toto ocenění
určitě dobré nejen pro školu jako takovou, protože tímto škola získává popularitu, uznání a atraktivitu
pro další uchazeče. Pro nás jako studenty a budoucí absolventy je to super, protože firmy v kraji o nás
vědí a jistě budou přihlížet při výběru zaměstnanců, že jsme ze školy, kterou si sami zvolili jako
nejkvalitnější v kraji, co se týče přípravy studentů na praxi. Jsme na to hrdí, že chodíme do této
školy,“ řekli studenti Lukáš Kaplan a Josef Kašpar ze třídy E4.
Přejme si, aby SPŠel.it Dobruška byla stejně úspěšná i v následujících letech.
M. Němečková

