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Základní mise Plastru – efektivní služba pro členy 

www.plastr.cz 
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Které služby to jsou ….. 

Síťování–(Cluster Excellence Programme) 

Mezinárodní projekty 

Lidé 

Vývoj materiálů a technologií 

Společné investice 

Společný nákup 
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 Síťování v regionu 
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Práce se 

studenty  

Členství v 

orgánech UTB 

Vývoj materiálů, 

technologií 

Vzdělávání 

zaměstnanců 

Plastru   

Členství UTB v 

Plastru 
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6% 

2% 

15% 

7% 

14% 

46% 

10% 

Kvalif.struktura zaměstnanců při zprac. 

plastů 

managm. výzkum technici admin. kvalif.řem. obsl.strojů nekvalif. 

Cca 12 750 VŠ 
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     Na  12 750 techniků v segmentu zpracování plastů ročně   

absolvuje v ČR VŠ  vzdělání v oboru : 

 

       114   Bc. 

       145  Ing. 

          25  PhD. 

        284 abs. VŠ 

 

     Při průměrné fluktuaci 10%, je roční potřeba cca  1270 

absolventů technických VŠ  

 tady asi nebude větší problém poněvadž ve sledovaném 

segmentu nejsou jen absolventi z oboru!!! 

 

 

 

 

Kolik potřebuje absolventů  VŠ segment plastů? 



Co absolventi SO a USO? 

V oboru zpracování plastů ročně vychází: 

 

25  učňů 

206 středoškoláků 

231 abs. SO a USO  

 

A tady bude určitě velký problém! 
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Plastrový  projekt „Lidé“ 
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Studentské 

stáže-  

laboratoř oboru 

Vzdělávání  

zaměstnaců 

Plastru 

Regionální 

sektorová 

dohoda 



Regionální sektorová dohoda pro segment 

zpracování gumy a plastů 

• Téma 1.  
Ovlivňování kvalifikační struktury, kvantity a 
kvality absolventů středních škol podle 
potřeb zaměstnavatelů 

• Téma 2.  
Ovlivňování kvalifikační struktury volných 
pracovních sil prostřednictvím nástrojů 
dalšího vzdělávání podle potřeb 
zaměstnavatelů  
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Téma 1. 

• Motivování výchovných poradců, učitelů praktických i teoretických 
předmětů  na základních školách a zprostředkování aktuálních 
informací o gumárenském a plastikářském průmyslu v regionu  

• Motivace žáků základních škol ke studiu technických, přednostně 
gumárenských a plastikářských oborů  

• Medializace a propagace gumárenských a plastikářských oborů na 
regionální úrovni  

• Dotazníkové šetření v podnicích, zaměřené na zjištění, jak se stát 
atraktivním zaměstnavatelem pro budoucí absolventy škol a jejich 
rodiče  

• Poskytování finančních podpor pro žáky gumárenských a 
plastikářských oborů na SŠ v regionu  

• Účast zaměstnavatelů na formulaci výstupních kompetencí 
maturitních a výučních oborů, včetně úprav vzdělávacích programů  
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Téma 2. 

• Ustavení autorizovaných osob pro plastikářské a 
gumárenské profesní kvalifikace v regionu  

• Příprava potřebných vzdělávacích programů vedoucích k 
získání gumárenských a plastikářských kvalifikací a jejich 
financování prostřednictvím „Aktivní politiky zaměstnanosti“ 

• Medializace a komunikační podpora hotových vzdělávacích 
programů umožňujících získání plastikářských a 
gumárenských kvalifikací  

• Poskytování informační a poradenské pomoci 
zaměstnavatelům a školám při podávání žádostí o podporu z 
fondů EU 2014 - 2020 pod vedením pracovníků ÚP, 
krajského úřadu a dalších.  
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