Tisková zpráva
Mariánskolázeňské dialogy prohloubily přeshraniční spolupráci
Řemeslnická komora Dolní Bavorsko - Horní Falc Regensburg pořádala v Mariánských
Lázních již 12. Mariánskolázeňské dialogy. Akce se zúčastnilo na 180 odborníků z různých
oblastí hospodářství, vzdělávání, státní správy, pracovních a kontrolních úřadů, institucí a
ministerstev z Čech, východního Bavorska, Rakouska a Slovenska. Vzájemně se ve třech
pracovních skupinách seznámili se současnou situací v příhraničních regionech. Předali si
zkušenosti, diskutovali a společně hledali a navrhovali různá řešení a cesty pro zlepšení
spolupráce a pro praktické uplatnění směrnic EU, zejména nové směrnice pro vysílání
pracovníků. Dále se jednalo o získávání a udržení odborných pracovních sil a o digitalizaci ve
školství.
V Mariánských Lázních účastníky přivítal 1. místostarosta Zdeněk Král a také 1. náměstek
hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík. Oba vyzdvihli důležitost přeshraniční
spolupráce a udržování navázaných dobrých kontaktů.
Digitalizace mění výuku i práci
Digitalizace je tématem, které v současné době zajímá školy i malé a střední řemeslné
podniky. Představeny byly české i bavorské výukové platformy a účastníci se seznámili
s příklady aplikované digitální výuky na obou stranách hranice. Digitalizace se nedotýká jen
žáků a učňů, ale klade požadavky na moderní vzdělávání a doškolování učitelů a nutné je i
zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem. „Kvalifikovaných učitelů je stále nedostatek. Je sice
možné učit přes Skype, ale přesto v mnoha fázích výuky nemůžeme osobu učitele takto
nahradit,“ ukončil svůj příspěvek PhDr. Jan Válek, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně.
S velkým ohlasem se setkal příspěvek Ing. Karla Rejthara ze Střední školy zemědělské a
potravinářské, Klatovy. Ve své výuce používá bezplatné aplikace dostupné před internet.
Vedoucí vzdělávacího střediska řemeslnické komory ve Schwandorfu Uli Götz ukázal, jak
může digitalizované odborné vzdělávání konkrétně vypadat v dílně a šetřit náklady. Jeho žáci
se učí sváření a lakování pomocí brýlí VR a aplikace Extended Reality. S podporou kvalifikace
v oblasti Průmysl 4.0 v kraji Vysočina seznámila účastníky doc. RNDr Iveta Fryšová, Ph.D.
Nedostatek odborných pracovníků
S nedostatkem pracovních sil a hlavně odborných pracovníků zápasí firmy ve všech
zúčastněných zemích. Projednány byly mimo jiné strategie na české i německé straně, které
jsou vyvíjeny pro získání odborných pracovních sil mimo EU i mimo Evropu. Tabea
Schaarschmidt, poradkyně pro učňovské pracovní poměry z pořádající řemeslnické komory,
seznámila účastníky s tím, jak v Německu v poslední době dochází k úspěšné integraci
uprchlíků, k jejich nástupu do učebních oborů a do práce v řemeslných podnicích. „Počet těch,
kteří z učení odejdou před ukončením, není vyšší, než je tomu u německých učňů,“ zdůraznila
Schaarschmidt.
Společně odbourávat a krotit byrokracii
V EU je volný pohyb pracovníků a každý řemeslník, každá firma může svoji práci poskytovat
v jiné zemi unie. Stále však existují velké byrokratické překážky, přetrvávají i v nové směrnici
EU pro vysílání pracovníků. „Výzvy našich regionů můžeme v evropském kontextu vyřešit jen
společně,“ řekl Dr. Georg Haber, prezident pořádající organizace. Také uznávání odborné
kvalifikace v rámci EU je zdlouhavé, a i finančně náročné. Na německé straně navíc probíhá
tzv. zpětné zavedení mistrovských zkoušek v těch oborech, které byly od této povinnosti
v minulých letech osvobozeny. Na české straně chce stát garantovat kvalitu řemeslníků a
účastníci byli seznámeni s připravovaným zákonem pro mistrovské zkoušky. Dále se přítomní
zabývali kontrolami státních orgánů na pracovištích a bezpečností práce.
Výsledky a požadavky pracovních skupin, které budou předány dále na odpovědná místa,
večer v plénu představil Jürgen Kilger, výkonný jednatel řemeslnické komory Dolní BavorskoHorní Falc.
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Kontaktní osoba:
Katharina Wierer
Hlavní organizátorka akce a poradkyně komory pro zahraniční hospodářství
Tel.: 0049 (0)941 7965-217
Fax: 0049 (0)941 7965-281217
E-mail: katharina.wierer@hwkno.de

Fotografie: Fotostudio Kraus

- zveřejnění bez nároku na honorář -

Popis fotografie 2:
Střední odborné učiliště stavební Plzeň se již tradičně účastní Mariánskolázeňských dialogů a
škola ve výuce velmi dobře spolupracuje s pořadatelem akce - řemeslnickou komorou
z Regensburgu. Na snímu ředitel Mgr. Miloslav Šteffek a žáci Robin Motl a Ladislav Boudyš
(zleva doprava).

Popis fotografie 4:
Akce byla zakončena slavnostní večeří, při které pokračovala diskuse a navazovaly se nové
kontakty.

