ROK ŘEMESEL 2016
Říjen 2016
Vážení čtenáři,
AMSP ČR rozbíhá za podpory profesních spolků další kolo
diskuse nad zavedením praktické výuky do škol a
připravujeme zveřejnit mimořádný průzkum mezi žáky, učiteli,
rodiči a řemeslníky. Jeho výsledky již známe a již dnes tak
můžeme prozradit, že tlak veřejnosti na polytechnickou výuku
nebyl nikdy v minulosti větší. Stejně tak roste potřeba využívat
v řemesle nové technologie, proto na nic nečekáme a
začínáme školit cechy a řemeslníky. Uvědomujeme si, že
úspěch tkví v detailu, a proto se trpělivě věnujeme dotažení
každé kauzy. V rámci SOS útvaru jsme pomohli k dohodě
vleklého sporu a zachránili učňovský obor kovářský. Každý
týden se k nám přidávají noví podporovatelé a posilujeme
aktivity v regionech. Právě vychází další číslo Zpravodaje
Roku řemesel 2016.
Vaše AMSP ČR
Realizátor projektu:

Partneři:

Mediální partneři:

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v říjnu
Odkazy vybraných médií
Co připravujeme na listopad

O ROKU ŘEMESEL 2016
Asociace malých a
středních podniků a
živnostníků ČR organizuje
historicky největší tuzemskou
ofenzivu na podporu
živnostenského řemesla.
Navazujeme tím na Rok
průmyslu a technického
vzdělávání (SP ČR), a to za
podpory Komerční banky,
společnosti Mediatel,
Citroën 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 říjnu?

Tlak na zavedení praktické výuky do základních škol sílí
Vlajková loď Roku řemesel 2016 v podobě zavedení polytechnické výuky do
základních škol je blízko svého cíle. Tlak veřejnosti na povinnou výuku praktických
předmětů nebyl v historii nikdy tak silný jako dnes. Podle průzkumu AMSP ČR zájem
projevují jak rodiče, tak učitelé, stejně jako mladí lidé. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR vstupuje do závěrečné fáze vyjednávání s jediným cílem –
vytvořit časově akceptovatelný jízdní řád zavedení polytechnické výuky do škol.
Listopad bude měsícem, kdy zmobilizujeme opět jak předsedu vlády, který dílny a
pozemky podporuje, stejně jako resortní ministry (MPO, MZe) a budeme chtít
konkrétní jízdní řád zavedení praktické výuky, který musí vytýčit Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Školíme řemeslníky v nových technologiích
AMSP ČR nespoléhá na to, že nové technologie české řemeslo v příštích letech
minou. Naopak, jsme názoru, že díky vazbám na vyspělé evropské země budou
zaváděny do tradičních profesí daleko rychleji, než si dnes mnozí uvědomují.
Řemeslná mise Roku řemesel 2016 do Regensburgu nebo nedávné setkání českých
a německých řemeslníků na konferenci u příležitosti For Arch 2016 jasně ukazuje, že
výpočetní a komunikační technika se stává nezbytnou součástí jak při získávání
řemeslných zakázek, tak při jejich realizaci nebo například při řešení. Proto na nic
nečekáme a začínáme školit cechy a řemeslníky jak optimálně využívat nové ICT
nástroje, jak o sobě dávat vědět, aniž bychom investovali do reklamy a jak si budou
zcela nepochybně mladí lidé vyhledávat v nejbližší době svoje řemeslníky.
Využíváme
přitom
zastřešující
nástroj
pro
kvalifikované
řemeslníky,
www.mistriremesel.cz , který nabízí tisíce prověřených dodavatelů. V říjnu jsme proto
v hotelu Čertousy školili ve spolupráci se společností Mediatel členy Asociace
výrobců lahůdek nejen jak nejlépe obsluhovat portál www.mistriremesel.cz, ale také
se společností Google tzv.
Digitální garáž pro řemeslníky.
Hlavní vzdělávání pro nové
technologie ale chystáme na
příští rok, kde v rámci aktivity
AMSP ČR Fandíme řemeslu,
poskytneme profesním spolkům
zatím nejširší servis ve využívání
nových technologií:
Více:
https://www.youtube.com/watch?v=318nm5K1kI4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yArQZWpXMNM&feature=youtu.be
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Popularizujeme řemeslo – Projekt „Proč by ne“ pokračuje
Navazujeme na předprázdninovou aktivitu Roku řemesel 2016 a s poslankyní
Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou umisťujeme mladé lidi na praktické
stáže k největším mistrům řemeslných oborů. Po vypsání stáže u uměleckého
štukatéra Olivera Brauna, který umožní po dobu dvou týdnů zažít studentům práci
jak v ateliéru, tak v terénu, připravujeme další
výzvu, tentokráte k věhlasnému mistrovi
v oboru vlásenkář a maskér. Cílem projektu
není nábor do profesních oborů, ale chceme
přiblížit mladým lidem dovednosti skutečných
řemeslných mistrů, hodláme jim ukázat práci
s hmotou od nejlepších praktiků a umožnit jim
nahlédnout do jiných profesí, než které
vystudovali nebo kterými se hodlají živit.
Rok řemesel 2016 řeší konflikty: Dotahujeme věci do konce
Není týdne, kdy by se na nás neobraceli podnikatelé nebo organizace hájící
řemesla se svými problémy, které se pokoušíme aktivně řešit. AMSP ČR za tím
účelem zřídila speciální ekonomicko-právní SOS útvar, který řeší desítky šikanózních
případů, se kterými bojují tuzemští podnikatelé. Našim cílem je řešit konflikty
dohodou, teprve poté, co není možné dosáhnout rozumných kompromisů,
využíváme právních, účetních nebo například mediálních nástrojů. Na řadě
případů spolupracujeme i se státním zastupitelstvím. Máme radost, že v případě
sporu SOŠ uměleckořemeslné v Praze se nám společnými silami podařilo uhasit
konflikt mezi touto špičkovou školou a pronajímatelem a podařilo se tak udržet
obory uměleckých kovářů, které jsou dnes v českém školství již téměř raritou.
Poděkování patří všem stranám sporu, které za přispění AMSP ČR a příkladného
člena Roku řemesel 2016 Kovářského společenstva, dohodly rozumný kompromis
a ukončily tak spor.
Více: http://www.amsp.cz/sos-utvar-amsp-cr-male-firmy-maji-konecne-svehoadvokata

Kampaně Roku řemesel 2016 v regionech gradují, přibývají podporovatelé
Veškerá očekávání dopadu kampaní Roku řemesel 2016 vzala za své. AMSP ČR se
ve spolupráci s profesními spolky podařilo zajistit, že slovo „řemeslo“ se stalo jedním
z nejskloňovanějších termínů v tomto roce, rozvířili jsme diskuse o kvalitě, cenách,
profesním vzdělávání, přístupu rodin, dětí i společnosti k odborné práci s hmotou a
řemeslo se posunulo ve společenském uznání o stupínek výše. Každým týdnem
přibývají další podporovatelé a tým Roku řemesel 2016 brázdí stále po všech
regionech. Akademie řemesel měla mimořádný úspěch v plzeňském kraji, uznání
jsme sklidili na podzimní části Floře Olomouc, kde jsme měli krásný stánek a řadu
doprovodných aktivit. Spolupráce byla zahájena s Nadací dřevo pro život – dřevo
je cesta. Pokračují kampaně s MF DNES a s Radiem Impuls jsme v říjnu zpropagovali
potřebu zavedení praktické výuky do škol a řemeslné obory.
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Akademie řemesel Rokycany

Flora Olomouc
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Co připravujeme na listopad?

V listopadu je naší první akcí výstava Muzea-Památky-Řemesla, kde budeme mít
stánek vedle profesních spolků, jako jsou například Cech kamnářů ČR,
reprezentované firmou Kamnářství Rynda, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR,
Cech obkladačů ČR nebo Cech českých vinařů. Další velkou akcí bude
českobudějovický Gastrofest, významná akce Rybářského sdružení ČR, které
přijedeme taktéž podpořit.
A vše bude vrcholit v polovině měsíce nejvýznamnější akcí AMSP ČR, DNEM
PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY, jehož XIV. ročník se uskuteční v úterý 15. listopadu
2016 od 16:30 hod. v Národním domě na Vinohradech v Majakovského sále.
Více najdete zde:
http://www.amsp.cz/den-podnikatelu-ceske-republiky-2016-galavecer
Pokud jste se ještě nepřihlásili, prosím učiňte tak co nejdříve.

Průběžné akce jsou aktualizovány na: http://www.mistriremesel.cz/udalosti
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