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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Projekt TECHKOM podporuje technické obory v regionu 

 
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. realizuje projekt s názvem TECHKOM, jehož cílem 

je zvýšit počet zájemců o studium technických oborů. Projekt propaguje řemeslné a technické 

obory mezi žáky základních škol tak, aby si uvědomili budoucnost a perspektivu těchto oborů. 

Škola navazuje užší spolupráci s konkrétními zaměstnavateli a podporuje žáky SŠ DAKOL 

studující technické obory k dalšímu profesnímu rozvoji a k následnému lepšímu pracovnímu 

uplatnění na trhu práce. Projekt TECHKOM reaguje na současný stav na trhu práce a 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Střední technické vzdělání je 

na pracovním trhu nedostatkovou kvalifikací a uchazečů o tuto vzdělávací dráhu i nadále 

ubývá. Jednou z příčin současného stavu je skutečnost, že potencionální absolventi 

technických a přírodovědných oborů, současní žáci základních škol, nejsou dostatečně 

informováni o možnostech, které se v oblasti pracovního trhu po vystudování technického či 

přírodovědného oboru v dnešní době nabízejí. Na tuto osvětu, s cílem dodání potřebných 

informací jak žákům základních škol, tak žákům středních škol, s nastíněním možnosti 

uplatnění na trhu práce v oblasti technického a přírodovědného vzdělání, je tento projekt 

zaměřen. 

 

Snahou projektu je podpořit technické vzdělávání zvýšením informovanosti žáků základních 

škol o atraktivnosti a perspektivě řemesel a technických oborů prostřednictvím informačních 

besed, workshopů technických dovedností a exkurzí u zaměstnavatelů, ověřením možností, 

schopností a dovedností žáků ZŠ, zda mají předpoklady studovat technické či řemeslné obory, 

posílením spolupráce středních škol se základními školami a zaměstnavateli v regionu, 

posílením identifikace žáků středních škol s již zvoleným oborem prostřednictvím 

inovativních odborných praxí u zaměstnavatele, workshopů se zaměstnavateli, exkurzí do 

výrobních podniků a studijních cest na tuzemské veletrhy technického zaměření.  

  

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 


