ROK ŘEMESEL 2016
Prosinec 2016
Vážení čtenáři,
největší podnikatelská akce uplynulého roku jde do svého finále.
Předkládáme poslední analýzy, burcujeme resorty, motivujeme
školy. V posledních týdnech minulého roku jsme zahájili řemeslné
kroužky, vyznamenali jsme první absolventy dílen, zrekapitulovali
jsme poslední trendy v učňovských oborech a žáci členů platformy
Roku řemesel sklidili mezinárodní uznání. Velká show k ukončení
Roku řemesel 2016 proběhne za účasti všech klíčových aktérů a
členů vlády na tradičním veletrhu Řemeslo Praha. Právě vychází
prosincové číslo Zpravodaje Roku řemesel 2016.

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v prosinci
Odkazy vybraných médií

Vaše AMSP ČR

Co připravujeme na rok 2017

O ROKU ŘEMESEL 2016

Realizátor projektu:

Partneři

Generální mediální partner:

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 prosinci?
Předkolo povinné výuky dílen zahájeno na pražském Jarově
Jedním z cílů probíhajícího Roku řemesel 2016 bylo vytýčit jízdní řád opětovného zavedení
praktické výuky do osnov základních škol a přirozeným způsobem tak motivovat žáky ke
vztahu k technickému vzdělání. Do té doby je možné zájem uspokojit spoluprací
základních škol a středních odborných škol, kdy žáci absolvují řemeslné kroužky. Pilotní
projekt, který připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy právě běží na Praze 9 a sklízí
mimořádný ohlas. Konkrétní řemeslné postupy i finty žákům předvádějí
v prostorách Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově zkušení
cechmistři a řemeslníci spolků zapojených v Roku řemesel 2016. Žáci si tak vyzkoušejí na
vlastní kůži, jaké to je být malířem, lakýrníkem, obkladačem, kominíkem, kamnářem apod.
Na závěr projektu obdrží každý žák Certifikát, osobní hodnocení a věcné dárky. Asociace
plánuje ve spolupráci s dalšími partnery rozšířit tyto aktivity do dalších regionů.

Stránka 2 z 6

Více: https://www.facebook.com/Rok-%C5%99emesel-2016-1166661233349093/?fref=ts

Analýza AMSP ČR: Jak se vyvíjí počty absolventů středních odborných škol?
AMSP ČR předložila v prosinci médiím a odborné veřejnosti další analýzu vývoje
absolventů řemesel na středních odborných školách v ČR. Podle ní ubylo za poslední
dekádu v oboru truhlář 49 % absolventů, v oboru čalouník dokonce 80 %. Kritická situace
je ale i v oborech potravinářských, například vyučených pekařů máme za posledních
deset let o 44 % méně, řezníků a uzenářů je méně o 60 % a například u výstavního
pivovarnického oboru je úbytek sladovníků dokonce stoprocentní, neboť v roce 2015
neevidujeme žádného absolventa.
Více:
http://www.amsp.cz/uploads/Tiskove_zpravy/TZ_2016_12_20_priloha_1_Analyza_remesla
_12_2016.pdf
Čalouníci z Roku řemesel dobývají svět
S potěšením uvádíme, že žáci klíčového partnera Roku řemesel 2016 Střední školy
stavebních řemesel Brno-Bosonohy - Sabina Nováková a Josef Klvaň vyhráli 6. ročník
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník. Radost je to
dvojnásobná, neboť i zastřešující tuzemský profesní spolek Cech čalouníků a dekoratérů je
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příkladným členem platformy Roku řemesel 2016. Soutěž se konala ve dnech 25. a 26. 11. u
příležitosti Veletrhu středních škol na výstavišti v Brně.

Fotogalerie: http://www.soubosonohy.cz/fotogalerie-studium-110
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Pozadu nezůstávají ani květináři
Další příkladný člen platformy AMSP ČR Rok řemesel 2016, Svaz květinářů a floristů ČR spolu
ve spolupráci se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou na pražském Jarově
uskutečnil již 5. ročník odborné zahradnické soutěže Flora Pragensis. Tato unikátní floristická
soutěž, je jako jediná svého druhu zaměřena na téma adventu a přípravu vazeb s touto
tematikou. Letošního ročníku se zúčastnila družstva celkem deseti středních
zahradnických škol z celé republiky. V odborné komisi letos zasedli přední čeští floristé a
velcí podporovatelé Roku řemesel 2016. Růžena Bubeníčková, Luboš Dobrovolný, Pavel
Hruška, Lukáš Hodáň a Petr Grzywa. V následujících dnech byla soutěžní díla všech
účastníků soutěže zpřístupněna veřejnosti na tradiční vánoční výstavě v budově Střední
odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1.

Rok řemesel 2016 končí – Rok venkova 2017 začíná
A na úplný závěr prosincového vydání Zpravodaje dobré zprávy pro všechny profesní
spolky zapojené do Roku řemesel 2016. V roce 2017 pokračujeme jak aktivitou „Fandíme
řemeslu!“, tak projektem „a teď česky,“ ve kterých je sdruženo 23 profesních spolků z Roku
řemesel. A o čem bude Rok venkova 2017? Vytvoří se legislativní podpora drobných
podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích. Připravíme státní finanční nástroje pro
podnikatele na venkově. Zpracujeme věrohodné analýzy stavu podnikatelského prostředí
v obcích, připravíme průzkumy, zrealizujeme desítky akcí v mikroregionech, uskutečníme
granty a soutěže. Ve spolupráci s více jak 30 profesními spolky, za podpory mnoha resortů
a uskupení spouštíme historicky největší kampaň, která v cílených aktivitách zviditelní a
podpoří venkovské rodinné firmy a farmy, lokální producenty a pěstitele, řemeslníky
v obcích, malé obchodní a restaurační provozovny nebo začínající regionální podnikatele.

Co nás ještě čeká?
Tisková konference k uzavření Roku řemesel 2016 a předávání Ocenění za řemeslný
počin 2016 stavebním spolkům zapojeným v projektu Rok řemesel 2016:

Dne 9. 2. 2017 od 10:20 h proběhne v rámci veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha 2017
v PVA Praha Expo Letňany tisková konference AMSP ČR, která zhodnotí a uzavře celý
projekt Rok řemesel 2016. Na tiskovou konferenci jsou zváni ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka a ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy Kateřina Valachová. Zároveň se zúčastní hlavní partneři projektu, zástupci
Komerční banky, společnosti Mediatel, Citroën a mediální skupiny Mafra. V ten samý den
v podvečer proběhne slavnostní předávání Ocenění za řemeslný počin 2016 stavebním
spolkům zapojeným v projektu Rok řemesel 2016 na Společenském večeru k zahájení
veletrhu.
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Hlavní body programu veletrhu:
-

Slavnostní zahájení veletrhu za účasti nejvyšších představitelů AMSP ČR a členů vlády
Tisková konference k výsledkům Roku řemesel 2016 za účasti členů vlády
Zhodnocení počtu absolventů středních odborných škol a podpory od MŠMT
Předložení Výroční zprávy k Roku řemesel ve formě Ročního zpravodaje
…a hlavně setkání všech aktérů akce Roku řemesel 2016

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