ROK ŘEMESEL 2016
Únor 2016
Vážení čtenáři,
jedeme na plný plyn a Rok řemesel 2016 láme rekordy aktivit
i sledovanosti. Ve druhém měsíci jsme připravili velký průzkum
zaměřený na profesní vzdělávání, několik regionálních akcí a
opět silnou mediální podporu řemesel. Jdeme ale i do
velkých detailů a pomáháme zachránit kovářský obor na
pražské SOŠ, rozporujeme nešťastné rozhodnutí rekvalifikovat
vězně z vyšších nápravných skupin na natěrače a malíře a
zpracovatelům masa pomáháme prosadit jiný režim
kategorizace
zaměstnanců.
Raketově
roste
počet
podporovatelů, chválíme MŠMT, MZEM a k větší aktivitě v
nejvýznamnější podnikatelské aktivitě 2016 popoháníme
MPO. To vše ve druhém vydání Zpravodaje Roku řemesel
2016.
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O ROKU ŘEMESEL 2016

Děkujeme za podporu.
AMSP ČR

Realizátor projektu:

Partneři:

Generální mediální partner:

Asociace malých a
středních podniků a
živnostníků ČR zahajuje
historicky největší tuzemskou
ofenzivu na podporu
živnostenského řemesla.
Navazujeme tím na Rok
průmyslu a technického
vzdělávání (SP ČR) za
podpory Komerční banky,
společnosti Mediatel a
vydavatelství MAFRA. Rok
řemesel 2016 získal záštitu
prezidenta republiky,
předsedy vlády, MPO, MŠMT
a MZe. K podpoře projektu
a spolupráci se rozhodlo 23
profesních spolků.
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Co se událo v únoru?

Přelomový průzkum AMSP ČR: Odborné profese novým hitem školáků
Sedm rodičů z deseti zvažuje, že pošle své děti na střední odbornou školu. Pětina
rodičů vážně uvažuje o učňovské škole, kde vedou profese kuchařské,
elektrikářské, instalatérské, ale i kadeřnické nebo truhlářské. Ještě větším
překvapením je, že každý desátý student má zájem o práci v zemědělství nebo
chovatelství, což je navlas stejný zájem jako o profese v odvětví strojírenství.
Vzniká mimořádný tlak na zavedení dílen a pozemků na základních školách,
dále na výuku základů obchodu a komunikace se zákazníkem. To jsou první
závěry z historicky největšího průzkumu, zaměřeného na atraktivitu profesně
orientovaných oborů, který pro AMSP ČR v rámci Roku řemesel 2016 připravila
agentura IPSOS.
Odkaz: http://www.amsp.cz/prelomovy-pruzkum-amsp-cr-odborne-profese-azemedelstvi-1
Aktivita ministerstev v Roku řemesel 2016: MŠMT a MZEM mají pochvalu, MPO
pozadu
Velmi aktivně vstoupila do Roku řemesel 2016 MŠMT a MZEM. Pod vedením
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové vzniklo hned
několik pracovních skupin. Vzniknul tým MŠMT pro vytýčení jízdního řádu
zavedení dílen na ZŠ, jehož jednoznačným cílem je v Roce řemesel 2016
představit konkrétní termíny opětovně povinného předmětu. Oceňujeme i
akční zavedení platformy pro národní vzdělávání a zahájení diskuse na
mistrovskými zkouškami. Výborně si vede i ministr Jurečka se svým týmem. Každý
měsíc probíhá na úrovni ministra zemědělství setkání nad projektem Rok řemesel
2016, spojená s podporou podnikání na venkově. Společně s MZEM
připravujeme analýzy řemeslníků na venkově, podporu přes PGRLF a mohutnou
podporu zemědělských a potravinářských živnostníků a cechů. Za očekáváním
naopak byla únorová aktivita MPO.
Jdeme do detailu a pomáháme: Kovářské společenstvo
Přísně dbáme na to, aby se Rok řemesel 2016 nestal pouze deklarativními
aktivitami. Natvrdo otevíráme i drobné problémy a snažíme se je dotáhnout do
koncovky. Na žádost Kovářského společenstva jsme aktivně vstoupili do
obchodního sporu, v rámci kterého reálně hrozilo zrušení oboru Umělecký kovář
a zámečník, pasíř na SOŠ uměleckořemeslné v Praze. AMSP ČR poskytla SOŠ
zdarma právní a účetní zázemí, aktivně jsme vstoupili do celého sporu a
pokoušíme se jako zprostředkovatel vyjednat se všemi stranami takové řešení,
které umožní pokračování výjimečného oboru.
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Jdeme do detailu a pomáháme: Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
Jednoznačně jsme se rovněž postavili za naše kolegy z Cechu malířů, lakýrníků
a tapetářů, kteří rozporují projekt Ministerstva spravedlnosti, v němž budou
probíhat rekvalifikace vězňů z vyšších nápravných skupin v oboru malíř-natěrač,
a to jak s ohledem na nízkou kvalitu kurzu, diskutabilní získání osvědčení, tak ve
vazbě na nevhodnost oboru malíř pro rekvalifikaci s ohledem na práci
rekvalifikantů v bytech a kancelářích a následné tipování objektů příhodných k
vykradení. Celou záležitost jsme otevřeli a začínáme jednat s Ministerstvem
spravedlnosti.
Jdeme do detailu a pomáháme: Český svaz zpracovatelů masa
S dalším problémem se snažíme pomoci Českému svazu zpracovatelů masa.
Jedná se o obor vysokým podílem manuální práce, navíc fatálně začínají
chybět učni tohoto oboru. Problémem se tak začíná stávat aktuální nastavení
systému kategorizace prací dle vystavení pracovníků rizikovým faktorům.
Vstupní ani periodické lékařské prohlídky zaměstnanců nezohledňují jejich
mimopracovní momentální ani minulé zatížení, ani jejich genetické
predispozice. Při zjištění omezené zdravotní způsobilosti zaměstnanců u prací
zařazených do III. a IV. kategorie tito zaměstnanci nesmějí dále vykonávat
původní pracovní činnosti (ačkoliv sami v řadě případů chtějí pokračovat) a
zaměstnavatel je musí přeřadit, nebo jim ukončí pracovní poměr se stanovenou
výší odstupného. Z oboru zpracování masa tak nuceně odcházejí odborně
zdatní pracovníci v produktivním věku. AMSP ČR nyní začíná vyjednávat
s příslušnými resorty, aby pro účely kategorizace prací dle vystavení pracovníků
rizikovým faktorům v potravinářství byly vytvořeny typové pracovní pozice a
zároveň, aby pracovníkům byl umožňován výkon práce i v případě zjištění
omezené zdravotní způsobilosti, a to na základě jejich výslovného souhlasu.
Roste počet podporovatelů Roku řemesel 2016
Rok řemesel 2016 se těší mimořádné celospolečenské přízni, každým dnem se
nám ozývají nové spolky, školy, asociace, státní organizace, nejrůznější projekty
na podporu řemeslných a technických dovedností vč. České televize Déčko,
které mají zájem o spolupráci a podporují naší činnost směřující k posílení
vnímání řemesel (Království železnic, Náš venkov, portál Kým čím být, Česká
televize Déčko, Česká televize – Toulky českým řemeslem, Sdružení soukromých
středních škol Čech a Moravy, Technická liga, Českomoravská společnost pro
automatizaci, výstava Řemeslo na Novoměstské radnici v Praze, spolupráce
s Asociací soukromého zemědělství).
Rádi zaštítíme veškeré aktivity, které smysluplným způsobem podpoří řemesla
v regionech, vše pečlivě vybíráme a snažíme se obratem reagovat na žádosti.
Finanční a vyšší marketingovou podporu ale poskytujeme pouze aktivitám, ve
kterých jsou činné profesní spolky, organizované v platformě Roku řemesel
2016.
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Proběhla jednání s EEN (Enterprise Europe Network) – příprava veletrhu FOR
ARCH 2016 (září) – účast řemeslných cechů na B2B setkání s německými
firmami hledajícími subdodavatele v ČR.
Rozjíždíme regionální akce s profesními spolky
Zahájili jsme rovněž aktivity pro podporu řemesel v regionech. V únoru jsme
rozjeli s profesními spolky další regionální akce, a to společně s Cechem suché
výstavby ČR účast na 11. mezinárodním veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí
a materiálů v Praze Holešovicích. Současně navštěvujeme i sněmy a valné
hromady členů platformy Rok řemesel 2016. Gratulujeme k vynikající organizaci
valné hromady Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR v Praze a stejně tak
vydařenému Sněmu kamnářů ČR na Seči, kde jsme představili hlavní aktivity
Roku řemesel 2016 a budoucí roli řemesel v naší společnosti. Průběžně se
potkáváme i na úrovni vedení AMSP ČR a jednotlivých profesních spolků,
v únoru jsme jednali vedením Cechu topenářů a instalatérů ČR, Cechem
kamnářů ČR, Společenstvem kominíků ČR, Sdružením České umění skla a
Cechem čalouníků a dekoratérů.
Pokračuje mediální kampaň Roku řemesel 2016
Neustáváme ani v mediální kampani k podpoře řemesel, která zatím nemá
obdoby. Společně s vydavatelstvím MAFRA připravujeme další mediální
kampaň o řemeslech po dobu 5 měsíců v DOMA Dnes. DNES informuje prakticky
denně o všech významných řemeslných počinech, medializujeme řemeslné
příběhy, analýzy, průzkumy, trendy ve školství ve vazbě na řemesla a profesní
vzdělávání. Velmi aktivní je Česká televize, která je od AMSP ČR zásobována
stovkami kontaktů na konkrétní řemeslníky, kteří se téměř denně objevují
v pořadech ČT. Skvělou práci dělá v Roce řemesel 2016 i Český rozhlas, ČTK a
činí se i regionální Deníky. Naplno pak rozbalil podporu řemesel magazín Trade
News, krok ale drží i Blesk, Businessinfo.cz, Novinky, Týden nebo Roklen.
Připravujeme i leták zaměřený na žáky posledních ročníků ZŠ.
Posílili jsme náš pracovní tým
Od 22. 2. 2016 posílila náš tým nová kolegyně ing. Markéta Toporová, která má
kompletně na starosti projekt Rok řemesel 2016.

Odkazy vybraných médií k Roku řemesel 2016:
1/2/2016, Český rozhlas Plus: Eva Svobodová, GŘ AMSP ČR v živém rozhovoru „Řemeslníci
vymírají, klempíře z Číny nedovezeme“ a další témata.
http://www.rozhlas.cz/plus/interviewplus/_zprava/remeslnici -vymiraji-klempire-z-cinynedovezeme--1579576
5/2/2016, iDNES a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Machři na volty a ampéry
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-elektrotechnici-d22
/podnikani.aspx?c=A160204_110700_podnikani_kho
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13/2/2016, Český rozhlas, Radiožurnál: Odborné profese nejvíce poptávanými a dobře se za
ně platí, tvrdí Karel Havlíček
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/zajem-o-stredni-odborne-skoly-a-ucilisteroste-zakum-ale-chybi-praxe--1583894
14/2/2016, iDNES. AMSP ČR v historicky největším průzkumu mezi žáky a rodiči: Comeback
odborných škol
http://ekonomika.idnes.cz/nejoblibenejsi-remesla-podle-pruzkumu-mezi-zaky-zs-fh7/ekonomika.aspx?c=A160213_135621_ekonomika_map1
14/2/2016, Česká televize, Události: Zájem o odborné školy roste, tvrdí průzkum AMSP ČR
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100214/obsah/452649zajem-o-odborne-skoly-opet-roste
15/2/2016, Roklen24.cz.: Průzkum AMSP ČR ukazuje revoluci ve školních lavicích
http://roklen24.cz/a/ifHTg/revoluce-ve-skolnich-lavicich-titul-netahne-v-kurzu-je-remeslo
15/2/2015, Blesk, ČTK, AMSP ČR: Rodiče preferují maturitu, ale dvě třetiny zvažují odbornou
školu
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/374066/rodice-preferuji-maturitu-asi-dvetretiny-zvazuji-odborne-skoly.html
16/2/2016, Novinky.cz, Týden, BusinessInfo, Deník: Maturita prioritou, roste ale zájem o
odborné školy, vyplývá z průzkumu AMSP ČR
http://www.novinky.cz/veda-skoly/394912-maturita-je-pro-rodice-prioritou-roste-ale-i-zajem-oodborne-skoly.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/dite-musi-mit-maturitu-pak-uz-je-to-na-nem-tvrdivetsina-rodicu_372550.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podle-pruzkumu-amsp-cr-roste-zajem-skolaku-o-odborneprofese-74224.html
http://www.denik.cz/z_domova/rodice-preferuji-maturitu-asi-dve-tretiny-zvazuji-odborne-skoly20160216.html
18/2/2016, iDNES a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel 2016: Tapetáři mají
budoucnost
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-tapetari-0ub
/podnikani.aspx?c=A160217_135045_podnikani_kho
24/2/2016, iDNES.cz: Střední odborné školy se stávají hitem, ukazuje průzkum AMSP ČR
http://finance.idnes.cz/vyber-stredni-skoly-rady-0hf/podnikani.aspx?c=A160222_151718_podnikani_kho
25/2/2016, Deník.cz: Řemeslníci jsou pro obslužnost regionů nepostradatelní, tvrdí v Roce
řemesel 2016 AMSP ČR
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/do-uceni-rodice-z-kromerizska-se-v-dnesni-dobeoborum-brani-20160223.html
Trade News 1/2016: Vše o Roku řemesel 2016 na stranách 6,7,8.9
http://antecom.cz/upload/tradenews/Trade_News_2016_02.pdf

Co připravujeme na březen?
Analýza potravinářských a zemědělských řemesel
AMSP ČR společně s Ministerstvem zemědělství zahajují velkou ofenzivu pro
podporu podnikání na venkově, včetně řemesel. Chystáme analýzu a diskusi o
tom, jak udržet v potravinářských a zemědělských oborech pracovníky.
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Téma potravinářsko-zemědělských oborů v MF DNES
AMSP ČR a Mafra připravují reportáž o řemeslných oborech na venkově.
Pokračování pracovních týmů Roku řemesel 2016
Pokračujeme v diskusi s MŠMT, MPO a MZem nad konkrétními legislativními
opatřeními, která provázejí Rok řemesel 2016.
Další kolo tvorby portálu Mistrů řemesel www.mistriremesel.cz
AMSP ČR připravuje setkání s profesními spolky a zástupci Mediatel nad dalšími
kroky vylepšení hlavního portálu o řemeslech Mistři řemesel.
Akce profesních spolků
Odkazy na hlavní akce profesních spolků v Roku řemesel 2016 v kalendáři akcí
na webu http://www.mistriremesel.cz/udalosti
Příprava veletrhu FOR GASTRO & HOTEL (PVA EXPO Praha Letňany 29. 9. - 2. 10.
2016)
Velká expozice Rok řemesel 2016, tisková konference, předávání Ocenění za
řemeslný počin agrárně-potravinářským spolkům.
Jednání s Výstavištěm Brno o spolupráci
Příprava účasti na Stavebních veletrzích v Brně (akce Cechu topenářů a
instalatérů ČR) a veletrhu MOBITEX (akce Cechu čalouníků a dekoratérů),
obojí 20. - 23. 4. 2016.
21. 3. 2016 účast na otevření nové prodejny HORNBACH v Praze Chuchli
Prezentace projektu Roku řemesel 2016 profi řemeslníkům a dalším obchodním
partnerům Hornbachu.
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