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Česko – rakouský projekt  

Skupina Stavebnictví 
 

 

Plán činnosti skupiny  

na rok 2015 
 

 

 

 

1. Zahájit proces získávání maximálního množství informací o systému vzdělávání 

řemeslných profesí v Rakousku a zapojení zaměstnavatelů do tohoto systému. Na základě 

analýz, porovnání a zpracování vytvořit podrobný, rozsáhlý a úplný „DOKUMENT“ dle 

kterého: 

a) prosadíme určité prvky rakouského „duálního“ systému vzdělávání řemeslných 

profesí do stávajícího - komplexního - systému vzdělávání řemeslných profesí 

v České republice. 

b) bude vytvořen návrh (možnost či nemožnost) změny systému vzdělávání v České 

republice na „duální systém“ včetně podrobného popisu negativ a pozitiv pro správné 

rozhodnutí. 

 T: průběžně v roce 2015 

 Z: Ing. Josef Hypr 

     

 

2. Mistrovská zkouška 

Zahájit proces získávání maximálního množství informací o institutu „MISTROVSKÁ 

ZKOUŠKA“ v Rakousku pro vytvoření vzorového modelu, který bude možno realizovat 

v České republice při nutnosti respektování platné legislativy ČR. 

 T: průběžně v roce 2015 

 Z: Ing. Josef Hypr 

 

 

3. Dohodnout „kontaktní osobu“ za rakouskou stranu s „Ministerstvem pro vzdělávání a 

ženy Rakouska“ tak, aby byla schopna: 

a) účastnit se zasedání řídícího výboru Česko-rakouského projektu 

b) koordinovat veškerou spolupráci všech středních škol v ČR zapojených do činnosti 

Česko-rakouského projektu se středními školami – partnery v Rakousku. 

 T: do 30. 6. 2015 

 Z: Ing. Josef Hypr 

 

 

4. Vzájemná účast žáků na mezinárodních soutěžích odborných dovedností jednotlivých 

oborů v České republice (Brno, Vyškov), Rakousku (Amstetten, Pöchlarn, Zistersdorf, 

Langenlois, Lillienfeld) a jiných zemích Slovensko (Bratislava), Německo za účasti 

soutěžících z ČR a Rakouska. 

 T: dle dispozic pořadatelů 

 Z: Ing. Josef Hypr 
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5. Výměnné studijní pobyty učitelů a žáků partnerských škol v České republice, Rakousku a 

Slovensku (Amstetten, Pöchlarn, Zistersdorf, Langenlois, Lillienfeld, Bratislava, Brno). 

 T: průběžně 

 Z: Ing. Josef Hypr 

 

 

6. Propagace Česko – rakouského projektu a jeho produktů na mezinárodních veletrzích a 

výstavách, soutěžích odborných dovedností, přehlídkách učňovského školství a v rámci 

jiných projektů. 

 T: dle termínů konání konkrétních akcí 

 Z: Ing. Josef Hypr, Ing. Jana Božeková 

 

 

7. Pravidelná prezentace Č-R projektu na webové stránce Střední školy stavebních řemesel 

Brno-Bosonohy - www.soubosonohy.cz . 

 T: průběžně v roce 2015 

 Z: Ing. Jana Božeková 

 

   

 

 

 

  

V Brně dne 10. 12. 2014 

Za skupinu „Stavebnictví“ vypracoval: 

      

 Ing. Josef Hypr 

 ředitel SŠ stavebních řemesel 

 Brno – Bosonohy 

http://www.soubosonohy.cz/

