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1. Úvod
Suché stavby jsou v zemích střední a východní Evropy poměrně nové pracovní odvětví a systém
vzdělávání k této profesi je v jednotlivých zemích V4 odlišný. Cílem našeho projektu bylo
porovnat současnou situaci v odborném vzdělávání v oblasti suchých staveb v zemích V4 a
zorganizovat soutěž pro žáky tohoto oboru. K dosažení tohoto cíle bylo nejprve nutné, aby
partneři porovnali současnou situaci, nashromáždili a sdíleli příklady dobré praxe v jejich
vzdělávacích systémech.
Z politických a ekonomických důvodů se techniky suchých staveb objevily v zemích V4 o několik
desetiletí později než v zemích západní Evropy. Způsob vzdělávání k této profesi je v zemích V4
různý. V některých zemích je tato profese registrovaná a vzdělávání v tomto oboru je poskytováno
již mnoho let nebo alespoň v posledních letech. Na Slovensku však jsou však suché stavby pouze
letmo zmíněny jako součást jiných stavebních profesí. Protože technické předpoklady v této
profesi jsou na celém světě stejné, je důležité sladit obsah a metody výuky vzdělávání k této
profesi také v zemích V4. V opačném případě budou mladí lidé vzdělávající se k této profesi v
nevýhodě jak v jejich vlastní zemi, tak na evropském trhu práce.
Na prvním setkání v Liberci přednesli zástupci partnerů prezentace o stavu vzdělávání v oblasti
suchých staveb v jednotlivých zemích. Následně byly prodiskutovány další nezbytné kroky a cíle
projektu a stanoveny podmínky plánované soutěže v sestavení sádrokartonové konstrukce (počet
účastníků, věkový limit, výběr účastníků, způsob nácviku, atd.).
Setkání se konalo pokaždé v jiné ze zúčastněných zemích – v Liberci, Budapešti a Varšavě – a v
každé zemi účastníci navštívili také odbornou školu.
Po úvodním setkání v Liberci partneři koordinovali výběr a výcvik členů národních týmů (každý
tým měl dva členy). Ti se potom ve dnech 18. – 20. dubna 2016 zúčastnili mezinárodní soutěže v
sestavení sádrokartonové konstrukce v Budapešti.
Tato soutěž se konala současně s maďarskou národní soutěží Szakma Sztár Fesztivál v areálu
EXPO, který v průběhu soutěže navštívilo vice než 2000 mladých lidí a odborníků ve vzdělávání
ze všech koutů Maďarska. Zároveň se zde konalo další setkání partnerů, během kterého byla
projednána struktura závěrečné publikace.
Poslední setkání partnerů proběhlo ve Varšavě. Zde byl projekt vyhodnocen, byly definovány
závěry projektu, projednány příklady dobré praxe ve vzdělávání v oblasti suchých staveb v zemích
V4, struktura video filmu o soutěži a text závěrečné publikace v angličtině. Partneři zajistili
překlad závěrů projektu do všech čtyř jazyků a začali šířit výsledky projektu.
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2. Partneři projektu
Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec
CZ - 460-01 Liberec
Truhlářská 360/3
Tel: +420 488 880 400
www@sslbc.cz
Zástupce:
Jana Neubauerová
Zástupkyně ředitele
Tel: +420 725 894 287
E-mail: jananeubauerova@email.cz
SOŠ stavebná
SK - 929 01 Dunajská Streda
Szabó Gyula utca 1.
Tel: +421 315 526 741
www.soustavds.sk/
Zástupce:
Éva Homolyova
Ředitelka
Tel: +421 903 029 817
E-Mail: sosstavds@zupa-tt.sk
Polskie Stowarzyszenie Gipsu
PL - 00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6, lok. 313 (Budynek "Budowlani", III p.)
Tel.: + 48 22 825 28 23
www.polskigips.pl
Zástupce:
Krzysztof Baranowski
Generální sekretář
Tel: +48 606 259 460
E-Mail: sekretarz@polskigips.pl
ÉVOSZ – Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
HU – 1013 Budapest
Döbrentei tér 1.
Tel: +36 1 201 03 33
www.evosz.hu
Zástupce:
Zoltán Pete
Zástupce ředitele
Tel: +36 30 96 14 326
E-mail: zpete@evosz.hu
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3. Představení partnerů
3.1 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec
Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberecje škola zřizovaná Libereckým krajem, se svými
více než 700 žáky je druhou největší školou v Libereckém kraji.
Škola v současné době poskytuje vzdělání ve čtyřletých oborech strojního, stavebního a
dopravního směru ukončených maturitní zkouškou:
-

Technická zařízení budov
Provoz a ekonomika dopravy
Mechanik seřizovač (pro CNC obráběcí stroje)
Mechanik seřizovač (pro CNC vstřikovací stroje)
Autotronik
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Podnikání (nástavbový obor)

a v tříletých oborech vzdělání ukončených výučním listem:
-

Strojní mechanik (zámečník)
Nástrojař
Klempíř
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Truhlář
Instalatér
Malíř a lakýrník
Tesař
Zedník
Manipulant poštovního provozu a přepravy (od září 2016)

Škola má 120 zaměstnanců, z nichž 80 jsou učitelé teoretických předmětů, učitelé odborného
výcviku a vychovatelé v domově mládeže. Ředitelem školy je Ing. Tomáš Princ (od 1. 10. 2016
Mgr. Jan Samšiňák). Výuka probíhá v několika objektech umístěných v různých částech města –
jsou to dvě budovy pro teoretickou výuku, areály dílen, domov mládeže s kapacitou 280 lůžek,
školní kuchyně a jídelna.
Škola se zúčastnila mnoha mezinárodních projektů, a to jak pro učitele, tak pro žáky, například
projektů Evropské unie Leonardo da Vinci, později Erasmus+, Operačních programů ESF, V4,
nebo projektů ve spolupráci s Česko–německým fondem budoucnosti. Ze získaných poznatků,
zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a používá je kupříkladu při
tvorbě a inovaci školních vzdělávacích programů. To vše přispívá k velmi dobré úrovni výuky a
rozšiřování působnosti školy.
Škola udržuje dobré partnerské vztahy s mnoha firmami z libereckého regionu i se školami a
institucemi ze Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Polska a Slovenska.
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Za rozvoj vzdělávací soustavy v České republice zodpovídá Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obecní úřady, krajské úřady a Česká
školní inspekce vykonávají státní správu ve vzdělávání, které se řídí Školským zákonem.
Český vzdělávací systém zahrnuje:
• Předškolní vzdělávání
• Základní školy
• Střední školy
• Vysoké školy
Děti obvykle začínají předškolní výchovu (která není povinná) ve věku tří let, a pokračují
devítiletou povinnou školní docházkou (základní škola) ve věku šesti let. Po dokončení
devítiletého povinného vzdělávání se děti rozhodují o svém profesím zaměření a hlásí se na
střední školy. Existuje několik typů středních škol:
- Gymnázia připravují žáky na vysokoškolské studium. Žáci navštěvují osmiletá gymnázia,
která začínají v jedenácti letech, po ukončení páté třídy základní školy, šestiletá gymnázia,
která začínají ve věku třinácti let, po ukončení sedmé třídy základní školy nebo čtyřletá
gymnázia, která začínají v patnácti letech, po ukončení deváté třídy základní školy.
- Čtyřleté odborné střední školy připravují studenty na zaměstnání nebo k terciárnímu
vzdělávání. Tyto školy se specializují na různé obory.
- Učňovské školy (tříleté programy), které připravují žáky pro zaměstnání. Pokud absolventi
tohoto typu školy chtějí pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole, mohou studovat
dvouleté nástavbové studium pro dosažení maturitní zkoušky a pak se přihlásit
k vysokoškolskému studiu.
Tato struktura českého školství je v souladu s normami mezinárodní standardní klasifikací
vzdělání (ISCED), která je schválená UNESCO. Veřejné vzdělávání je v České republice
bezplatné.
Suché stavby jsou v České republice registrovaným řemeslem. Znalosti a dovednosti potřebné pro
tuto kvalifikaci jsou popsány v Národní soustavě kvalifikací. K dispozici jsou publikace, které
používají učitelé ve školách a výukových kurzech.
Několik českých škol nabízí studijní program zaměřený na suché stavby. Jedná se o tříletý studijní
program zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem. V tomto programu studenti tráví
střídavě jeden týden v dílnách na odborném výcviku a jeden týden ve škole studiem teoretických
předmětů. Některé střední školy nabízejí kurz suchých staveb jako součást studijních programů
Zedník a Tesař. Na konci kurzu žáci skládají zkoušku, a pokud jsou úspěšní, dostanou certifikát.
Spolupráce mezi školami, podniky a výrobci stavebních materiálů je poměrně vzácná, a to
především proto, že není mnoho studentů, kteří mají o tento obor zájem. Odborný výcvik
absolvují žáci v prvních dvou ročnících zpravidla ve školních dílnách, ve třetím ročníku studia
mohou na základě smlouvy pracovat u firem.
Závěrečná zkouška v oboru Montér suchých staveb se skládá ze tří částí - písemná zkouška, ústní
zkouška a praktická zkouška. Požadavky jsou popsány v Národní soustavě kvalifikací. Žáci, kteří
absolvují v průběhu studia pouze kurz jako součást studia v oborech Zedník nebo Tesař, skládají
ze suchých staveb pouze praktickou zkoušku.
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3.2 Střední odborná škola stavební s vyučovacím jazykem maďarským
v Dunajské Stredě
Střední odborná škola stavební s vyučovacím jazykem maďarským v Dunajské Stredě byla zřízena
v roce 1972. Škola nabízí vzdělávání v tříletých stavebních oborech: malíř, tesař, truhlář, zedník,
podlahář, klempíř, topenář a vazač – aranžér květin. Po úspěšném ukončení studia získávají
studenti výuční list v příslušném oboru a mají možnost pokračovat ve studiu další dva roky a
získat maturitu v rámci dvouletého nástavbového studia stavebnictví. Škola nabízí také čtyřleté
studijní programy ukončené maturitní zkouškou technické lyceum a zahradník – vazač květin
a dekoratér. Úspěšně spolupracujeme i se školami v zahraničí a pravidelně se zapojujeme do
různých soutěží (cizí jazyky, sport, odborné soutěže). Naši studenti se každoročně zúčastňují
domácích i zahraničních veletrhů (Nitra, Bratislava, Brno, Budapešť, Vídeň, Salzburg). Škola
disponuje odbornými učebnami a dílnami, studentskou ubytovnou, vlastní kuchyní a jídelnou,
tělocvičnou, tenisovým kurtem a sportovní halou. Kromě teoretického vzdělávání klademe velký
důraz i na praktické vzdělávání ve zmíněných oborech.
Vzdělávací systém na Slovensku
Povinná školní docházka na Slovensku je desetiletá, od 6 do 16 let. Vzdělávání je rozděleno do tří
stupňů:
- základní škola
- střední škola
- vysoké školy a univerzity.
Vzdělávání na základní škole se dále dělí na 1. stupeň - 1. - 4. ročník (od 6 do 10 let) a 2. stupeň 5. - 9. ročník (od 10 do 15 let).
Po ukončení základní školy se žáci dále vzdělávají na středních školách nebo na středních
odborných školách nebo na gymnáziích. Gymnázia připravují žáky ke studiu na vysokých školách.
Na středních odborných školách získávají žáci odborné vzdělání pro výkon zaměstnání, ale mohou
po ukončení studia pokračovat i ve studiu na vysokých školách a univerzitách. Na Slovensku
rozlišujeme tři stupně terciárního vzdělání:
- bakalářské studium,
- magisterské studium,
- doktorandské studium.
Výuka suchých staveb na Slovensku
Výuka suchých staveb nefiguruje ve slovenském vzdělávacím systému jako samostatný obor.
Základní vědomosti z této oblasti mohou žáci získat v 1. ročníku v rámci odborného předmětu
technologie. Aby naši soutěžící byli adekvátně připraveni na soutěž v rámci projektu V4, byla pro
ně v období přípravy na soutěž nezbytná spolupráce s odborníky. Jedině tak mohli splnit nároky
zadání soutěže.
Do budoucna plánujeme v rámci odborného vzdělávání rozšířit hodinovou dotaci oboru suché
stavby. Současná čtyřhodinová dotace je k osvojení vědomostí tohoto oboru nedostatečná. Naši
žáci díky této soutěži získali nové vědomosti a dovednosti.
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3.3 Posláním Polské Asociace - PSG
17 let stavebního průmyslu v Polsku
Posláním polské asociace Polish Gypsum Association (PSG) je propagace sádry jako materiálu,
který je pro člověka příznivý a hodí se do interiérů obytných a veřejných budov, a prosazování
jejího všestranného využívání. Asociace byla založena v roce 1999 a jejími členy jsou v
současnosti: KNAUF, SINIAT (dříve Lafarge), RIGIPS, NORGIPS a THE INSTITUTE OF
CERAMICS AND BUILDING MATERIALS v Krakově.
PSG je členem asociace EUROGYPSUM (European Gypsum Association), jejímž hlavním cílem
je propagovat výrobky a systémy ze sádry, které se používají ve stavebnictví. Od roku 2005 patří
PSG také do Polské konfederace stavebnictví a nemovitostí.
V letech 2015-2016 byl realizován první pokus o propagaci sádrokartonu ve stavebnictví na
internetu - www.suchazabudowa.pl.
Posláním PSG je podporovat využívání sádrokartonu ve stavebním průmyslu v Polsku. Stěžejními
členy asociace jsou v současné době hlavní výrobci sádrokartonových systémů KNAUF,
NORGIPS, RIGIPS, SINIAT, a Ústav keramiky a stavebních hmot v Krakově. PSG šíří znalosti o
sádře a výrobcích obsahujících sádru, zejména sádrokartonu a suchých konstrukcí pro úpravy a
přestavby rodinných a bytových domů a komerčních prostor (kancelářských, obchodních a
průmyslových).
Mezi aktivity PSG patří:
• zastoupení na EuroGypsum v Bruselu - od roku 2001,
• zastoupení v Polské konfederaci stavebnictví a realit (Polish Confederation of Construction
& Real Estate) - průmyslová organizace sdružující zaměstnavatele ve stavebnictví - od
roku 2005,
• ITeE PB v sektoru vzdělávání, zejména v oblasti certifikace, validace a vědeckých
publikací od roku 2010,
• zavedení nového oboru "Montér pro stavby a úpravy stavebních objektů" od roku 2012.
Tento obor zahrnuje 3 kvalifikace. Vyškoleni byli také učitelé a odborníci v oboru suchých
staveb,
• účast v projektech EU - Leonardo da Vinci (2013), Erasmus + (2014) a V4Visegrad
(2016),
• propagační činnosti různých forem.
Většina informací o systémech suchých staveb byla zveřejněna v odborném tisku a časopisech o
interiéru a designu. V letech 2001-2008 bylo v nejčtenějších časopisech věnovaných stavebnictví a
dokončovacím stavebním pracím zveřejněno několik set textů. Později vznikly tematické
publikace, například Encyklopedie sádry.
V dalších letech byl založen a pravidelně aktualizován web věnovaný suchým stavbám
www.polskigips.pl, který se v Polsku těší velké popularitě. Roční návštěvnost těchto stránek je
přibližně 150 tisíc uživatelů. Na www.polskigips.pl lze nalézt archiv textů, další stránky
odkazující na toto téma jsou www.muratorplus.pl nebo www.budowlaniec.pl. V letech 20032005 PSG spolu s Asociací polských architektů (SARP) spoluorganizovala soutěž architektů
nazvanou "Sádra – umění imaginace", ve které byly oceněny konstrukční týmy a architekti za
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nejlepší architektonické projekty s významným využitím sádrokartonu. S podobným cílem byla
zorganizována i soutěž pro montážní firmy nazvaná "Sádra – umění přestavby", která se konala v
roce 2004, pod čestnou záštitou ministra infrastruktury.
V roce 2008 se rada PSG rozhodla pro spolupráci s organizací NOT, polským organizátorem
soutěže EuroSkills. Vznikla tak nová soutěžní disciplína – EuroSkills Montér suchých staveb. V
této nové soutěži získal v Lisabonu v roce 2010 polský tým stříbrnou medaili.
Cílem propagace projektu v členských státech EU je získat pro trh práce vysoce kvalifikované
mladé pracovníky ve věku 18 až 24 let, především po stránce praktických dovedností.
Mezinárodní finále EuroSkills se koná každé dva roky, nejbližší je naplánováno v Göteborgu ve
dnech 29. listopadu až 3. prosince 2016, další v Budapešti v roce 2018. Na maďarské národní
soutěži EuroSkills (2. 4. 2016) získal tým PSG stříbrnou medaili.
V roce 2011 se PSG zasloužila o vydání první edice publikace "Technické požadavky na
provádění a schvalování sádrokartonových systémů". Tato publikace je považována za
průmyslový standard technického prostředí, dodavatelů a investorů. Od roku 2015 je na
www.polskigips.pl k dispozici již 3. vydání.
Po úpravách základního kurikula škol, ke kterým došlo v roce 2015, získala příručka pro stavební
odborné školy podporu MEN a mohla tak být distribuována do více než 300 školních knihoven.
Na základě požadavku Ministerstva práce ve spolupráci s ITeE byly v roce 2013 formulovány
kompetenční standardy pro 300 profesí, včetně profesního standardu pro profesi montéra suchých
staveb. Ve druhé polovině roku 2014 byla uzavřena dohoda s PSG SSRW mimo jiné o spolupráci
v oblasti proškolování odborníků v oblasti suchého obkládání. Tento proces byl ukončen v dubnu
2016.
Za zmínku stojí mediální kampaň na www.suchazabudowa.pl, která trvala na internetu od 16. 4 do
24. 10. 2015. Od února do září 2016 pak navazovala další vzdělávací kampaň pro stavební
průmysl v Polsku. Cílem těchto akcí bylo prezentovat a propagovat výhody sádrokartonových
systémů pro stovky tisíc uživatelů internetu.
Ve funkci předsedy představenstva PSG pracoval v posledních dvou letech pan Jarosław
Paruzel, ve funkci generálního tajemníka pak pan Krzysztof Baranowski. Ten byl pro
navazující dvouleté období (2016-2018) zvolen prezidentem, a pan Jarosław Milewski zastává
pozici viceprezidenta.
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3.4 Národní asociace podnikatelů ve stavebnictví - ÉVOSZ
ÉVOSZ - Národní asociace podnikatelů ve stavebnictví byla založena v říjnu 1989 a zastupuje
zájmy přibližně dvou set maďarských podnikatelů a firem stavebního průmyslu na národní i
mezinárodní úrovni. Kromě nejprestižnějších maďarských stavebních firem jsou členy asociace
také četné malé a střední podniky. Svým členům poskytuje ÉVOSZ průběžně aktuální informace
týkající se stavebního průmyslu. Připravuje také odborné prezentace, semináře, workshopy a
podílí se na národních i mezinárodních stavebních výstavách.
ÉVOSZ podporuje odborné stavební vzdělání na všech úrovních. Během posledních pětadvaceti
let se ÉVOSZ zúčastnil několika mezinárodních vzdělávacích projektů a v rámci programu
Leonardo da Vinci, později Erasmus + organizuje vzdělávací projekty zaměřené na vzdělávání
učitelů a na stáže mladých pracovníků ve stavebnictví.
Jednou z profesních sekcí ÉVOSZ je "Sekce suché technologie". Členové tohoto oddělení aktivně
propagují vzdělávání v oboru suchých stavebních konstrukcí, požádali o uznání tohoto řemesla,
vypracovali osnovy pro výuku tohoto oboru a publikovali učebnici nazvanou "Szárazépítési
ismeretek" (Dovednosti suchých staveb).
V Maďarsku je od roku 2014 zavedena povinná školní docházka od 3 do 16 let. Povinné je
předškolní vzdělávání a vzdělávání v základní škole, která má 8 tříd. Některé děti pokračují po
ukončení 4. třídy studiem na osmiletém gymnáziu, jiné odcházejí po ukončení 6. třídy na šestiletá
gymnázia.
Většina žáků, kteří plánují pokračovat ve studiu na vysokých školách, pokračují po ukončení
povinné školní docházky studiem na gymnáziu, které poskytuje všeobecné vzdělání a je ukončeno
maturitní zkouškou. Gymnázia nabízejí čtyřleté, šestileté a osmileté programy různého zaměření.
Střední odborné školy (9 - 12) poskytují všeobecné vzdělání a vedou k závěrečné zkoušce, která
umožňuje žákům pokračovat ve studiu na vyšším stupni vzdělávání. Po složení této zkoušky
mohou absolventi pokračovat v odborném vzdělávání na post sekundárních školách
neuniverzitního typu.
Odborné školy (9 - 11) poskytují odborné vzdělání vedoucí k závěrečné zkoušce. Nový zákon o
odborném vzdělávání, který je v platnosti od září 2013, zavedl duální model středního vzdělávání
a reformu systému kvalifikací. Snížil se tak počet odborných kvalifikací a vznikl systém dílčích a
doplňkových kvalifikací a zároveň se zjednodušily zkoušky v odborném vzdělávání. Počet
vyučovacích hodin všeobecně-vzdělávacích předmětů byl snížen ve prospěch odborného výcviku.
Po dvouletém navazujícím studiu zvládnou absolventi středních odborných škol maturitní
zkoušku. Kromě toho mají absolventi po pěti letech praxe možnost skládat zkoušky mistrovské.
Školy a školky jsou zřizovány a spravovány státem, místními samosprávami, nadacemi nebo
církvemi. Obecně za vzdělávání v zemi zodpovídá Ministerstvo pro lidské zdroje. Odborné
vzdělávání a vzdělávání dospělých však patří do kompetence Ministerstva pro národní ekonomiku.
Obor technologie suchých staveb byl nejprve registrován jako profese v roce 2002, posléze také
2012. Od té doby se technologie suchých staveb vyučují jako obor na několika středních
odborných školách v zemi.
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Poměr teoretické výuky a odborného výcviku je 30 % a 70%. V rámci duálního systému výuky je
v 9. ročníku odborný výcvik realizován ve školních dílnách a v dalších dvou letech pak na základě
smluv u firem v oboru. Učební plán, osnovy a požadavky ke zkoušce v tomto oboru jsou shrnuty v
učebnici “Szárazépítési ismeretek”, kterou vydala sekce suchých technologií ÉVOSZ.
Odborné vzdělávání v Maďarsku je modulové. Obor montér suchých staveb má pět odborných
modulů (konstrukční spoje, interiérové stavební systémy, montované podlahy, protipožární
ochrana, půdní vestavby) a tří všeobecné moduly (svět práce I a II a bezpečnost a ochrana zdraví
při práci).
Sekce suchých staveb ÉVOSZ zajišťuje spolupráci mezi školami, podniky a výrobci stavebních
materiálů. Členové sekce také umožňují žákům 10. a 11. ročníku vykonávat u nich odbornou
praxi.
Na základě nového zákona o odborném vzdělávání (2013) musí žáci skládat v závěru studia
profese komplexní zkoušku, která má písemnou, ústní a praktickou část.
Bohužel pouze 20 % absolventů základních škol pokračuje ve svém vzdělávání v odborných
školách. Stavební obory nejsou v důsledku poměrně nízkých výdělků ve stavebním sektoru mezi
mládeží příliš žádané. Otázka dostatečného počtu pracovníků-absolventů je tedy pro tento obor
klíčová.
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4. Soutěž žáků
4.1 Účastníci
Soutěž se uskutečnila 18. - 20. dubna 2016 v Budapešti na výstavišti EXPO v pavilonu “F”.
Konala se zároveň s maďarskou národní soutěží řemesel National Skills Competition (Szakma
Sztár Fesztivál).
Z každého státu V4 se soutěže zúčastnil dvoučlenný tým soutěžících:
Česká republika – soutěžící ze Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci
• Jaroslav Moravec
• Daniel Myslikovjan
Instruktor: František Wolf

Polsko – soutěžící ze Střední odborné školy Kazimierza Wielkiego v Radomi
• Piotr Kwiatkowski
• Sebastian B. Siara
Instruktor: Sylwester Wesołowski

Slovensko – soutěžící ze Střední odborné školy Stavebná v Dunajské Stredě
• Nagy István
• Ferenczi László
Instruktor: Dömény Tibor a Frölich Ferenc

Maďarsko – soutěžící ze Střední školy Gáspára Andráse v Kecskemétu
• Halutkai Márk Krisztián
• Novotnik Zoltán
Instruktoři: Peity Márta a Szappanos Mihály
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4.2 Projekt
Ve dvoučlenných týmech měli soutěžící za úkol sestavit rovnou a zaoblenou část konstrukce a
spojit je. Jejich dalším úkolem bylo vytvoření otvoru ve stěně a připojení perforované zvukotěsné
desky k jedné ze stěn.

Nejobtížnější část práce bylo sestavení obloukových profilů a tvarování zaoblené části. Soutěžící
se s takovým úkolem setkali poprvé. Přesto se všem týmům podařilo splnit zadání ve stanoveném
čase a ve výtečné kvalitě. Čím dále v práci na projektu pokročili, tím více si věřili a viditelně měli
ze své práce radost.
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4.3 Při práci na projektu používali žáci své vlastní nástroje a vybavení
Nástroje pro měření a výpočty:
• skládací nebo svinovací metr
• tužka
• papír
• úhelník
• vodováha
Pracovní nástroje:
• nůžky na plech
• řezací nůž na sádrokarton
• svidříkový pilník
• pilka děrovka
• pila ocaska
• hoblík na sádrokarton
• elektrický šroubovák
• prodlužovací kabel
Ochranné pomůcky:
• pracovní boty
• pracovní oděv
• ochranná rouška
• pracovní rukavice
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4.4 Fotografie ze soutěže:

Všichni účastníci před začátkem soutěže

Přípravy - polský tým

První kroky – český tým

Konstrukce rámu – slovenský tým

Konstrukce rámu – maďarský tým
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Konstrukce rámu

Montáž sádrokartonové desky
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Vyřezávání otvoru

Dokončovací práce
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Dokončené projekty se soutěžícími a jejich učiteli
Slovensko

Maďarsko

Polsko

Česká Republika
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5. Příklady dobré praxe ve výuce technologie suchých staveb
a získávání mladých lidí
Suché stavby jsou registrovanou profesí pouze v České republice, v Maďarsku a Polsku, na
Slovensku nikoli. Uvádíme tedy příklady dobré praxe pouze v těchto třech zemích.
5.1 Publikace:
Sekce suchých staveb ÉVOSZ v Maďarsku vydala knihu “Szárazépítési ismeretek” (technologie
suchých staveb), která byla v roce 2014 uznána Ministerstvem pro národní ekonomiku jako
učebnice. Tato učebnice obsahuje požadavky na profesi a zkoušky v oboru suchých staveb.
Sekce suchých staveb ÉVOSZ vydala i další publikace vztahující se k oboru, které ocenili hlavně
podnikatelé a architekti. První publikace v maďarštině “Szárazépítő kézikönyv” (Příručka suchých
staveb) byla vydána v roce 2000. Následovala publikace “Szárazépítési kiírási szövegek és
normák” (Normy v suchých stavbách), poprvé v roce 2002 a v roce 2013 aktualizované vydání.
Brožura “Gipszkarton felületek glettelése” (Spojování a úprava povrchu sádrokartonu)
publikovaná v roce 2003 je široce využívána pro stanovení požadavků na kvalitu sádrokartonové
konstrukce.
Polská asociace Polish Gypsum Association (PSG) vydala dvě knížky v roce 2015 - “Systemy
suchej zabudowy wnętrz” (Sádrokartonové systémy) a “Warunki techniczne wykonania I odbioru”
(Technické podmínky pro provádění a převzetí suchých obkladů). Tyto publikace používají
dodavatelé jako příručky a odborné školy jako učebnice.
V letech 2015 a 2016 propagovala PSG využívání systémů suchých staveb na internetu:
www.suchazabudowa.pl.
5.2 Webové stránky:
Užitečné informace jsou umístěny na webových stránkách ve všech zemíchV4:
Česká republika:
www.cechsv.cz/ - Cech suché výstavby ČR
Maďarsko:
www.evosz.hu – ÉVOSZ Szárazépítő tagozata
www.szarazepites.eu - Szárazépítő Tagozat
Polsko:
www.polskigips.pl - Polskie Stowarzyszenie Gipsu
www.suchazabudowa.pl - System Suchej Zabudowy
Slovensko:
www.cechsv.sk - Cech suchej výstavby
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5.3 Příprava odborných učitelů a projekty mobility:
Vzhledem ke skutečnostem, že suché stavby jsou v Maďarsku relativně nová profese, vyučuje se
pouze na několika málo středních školách a pouze v několika posledních letech, důležitou otázkou
je příprava učitelů a školitelů pro výuku tohoto oboru. ÉVOSZ uspořádala v rámci programu
Leonardo da Vinci a Erasmus+ již tři projekty zaměřené na vzdělávání učitelů a školitelů. Dva z
nich byly realizovány v centru praktického výcviku v Jeně (1999) a Bühlu (2012) a třetí proběhl v
roce 2015 v Rigips Austria v Bad Aussee.
PSG byl partnerem ve dvou mezinárodních projektech:
• SkillsUp - praxe pro osoby bez vyučení (Leonardo 2013/2014)
• Certifikovaný školitel v oblasti stavebnictví (Erasmus+) skončil v červnu 2016
5.4 Dovednostní soutěže:
Ve většině zemí V4 se konají regionální a národní dovednostní soutěže v oboru suché stavby. V
Maďarsku pořádá Maďarská průmyslová a obchodní komora každým rokem v dubnu Národní
dovednostní soutěž (Szakma Sztár Fesztivál). Součástí této soutěže je od roku 2014 také soutěž v
suchých stavbách.
Mezinárodní dovednostní soutěže (WorldSkills, EuroSkills) se konají každý druhý rok, pokaždé v
jiné zemi. V roce 2010 se zúčastnil soutěže EuroSkills v Lisabonu polský národní tým montérů
suchých staveb a získal tam stříbrnou medaili za druhé místo. Maďarský tým se poprvé zúčastní
mezinárodní soutěže WorldSkills v Abu Dhabi v roce 2017. Výběr a odbornou přípravu
soutěžících bude sponzorovat a koordinovat sekce suchých staveb ÉVOSZ.
5.5 Získávání mladých lidí:
Nejen v zemích V4, ale i ve všech ostatních evropských zemích lze zaznamenat extrémně nízký
zájem o stavební profese. Proto pořádají odborné školy, řemeslné komory a úřady práce výstavy,
na kterých představují stavební profese mladým lidem. Střední odborné školy prezentují svou
činnost na mnoha akcích pro žáky základních škol. V Maďarsku se v roce 2016 pořádala zajímavá
akce “Noc řemesel” (podobně jako “Noc muzeí”), na kterou odborné školy pozvaly žáky
základních škol a jejich rodiče a připravily pro ně zábavný program. V Liberci a jiných městech
České republiky se pořádají akce zaměřené na výběr studijního oboru a povolání - "burzy škol".
Podobné akce se konají i na Slovensku.
Dalším prostředkem ke zvýšení zájmu mladých lidí o profesi jsou soutěže. Se svolením organizace
Austrian Dry Liners’ synchronizovala ÉVOSZ video ze soutěže:
http://www.youtube.com/watch?v=DHJgIuE2yVQ
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6. Závěr
Hlavním cílem projektu bylo shromáždit informace o výuce technologií suchých staveb a porovnat
dovednosti studentů stavebních oborů v jednotlivých zúčastněných zemích. Výsledkem tohoto
projektu je vytvoření silného vztahu mezi partnery, kterými byli zaměstnavatelé a školy. V závěru
projektu se partneři shodli na tom, že chtějí spolupracovat i v budoucnu, a to minimálně formou
výměny informací. Za přínosnou formu spolupráce však považujeme především mobilitu učitelů,
instruktorů a žáků.
Soutěž, která byla součástí projektu (Budapešť, duben 2016) byla pro zúčastněné žáky v mnoha
směrech velmi přínosná. Kromě znalostí a dovedností v jejich oboru získali soutěžící díky účasti v
projektu také nové přátele a zkušenost s cestováním do cizí země. Při soutěži se účastníci
nesoustředili pouze na splnění svého úkolu, ale zajímali se i o postup ostatních týmů. Zadaný úkol
byl pro členy týmů zajímavý a byla radost pozorovat, s jakým zaujetím se věnovali své práci na
zadání a jak kvalitně byli na soutěž připraveni. Jejich znalosti a dovednosti byly přiměřené a
srovnatelné.
Krátké video ze soutěže je k shlédnutí na webových stránkách ÉVOSZ:
https://www.youtube.com/watch?v=qgTzmbASlBk
Realizace projektu V4 na mezinárodní úrovni přispěla k porovnání úrovně praktického vzdělávání
za použití moderních technologií. Výsledek soutěže je velmi dobrý, protože všichni soutěžící
zpracovali zadání na vysoké a srovnatelné úrovni.
I přes svou vysokou kvalitu nedokáže DWS technologie představit moderní stavebnictví v zemích
V4 ve všech jeho aspektech. Z tohoto důvodu aktivity projektu významně přispěly ke vzdělávání
ve stavebnictví, především s ohledem na mobilitu pracovníků v rámci EU.
Na účastníky z ostatních zemí udělala velký dojem maďarská národní soutěž National Skills
Competition. Atmosféra této události byla srovnatelná s mezinárodními soutěžemi, navíc zde byl
předveden obrovský rozsah profesních dovedností a velká byla i návštěvnost ze stran škol i
odborníků.
Do budoucna budou partneři nadále usilovat o získání finanční podpory k realizaci podobných
projektů mobilit v rámci zemí V4. Nejbližší příležitostí k setkání je účast v soutěži nebo návštěva
soutěže EuroSkills, která se bude konat v Budapešti v roce 2018.

December 2016
Jana Neubauerová – CZ
Éva Homolyova – SK
Krzysztof Baranowski – PL
Zoltán Pete – HU
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