Vzdělávání

SEKCE ŠKOL SPaC ČR JEDNALA V JESENÍKU

JEDNÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH ŠKOL

V krásném prostředí ještě mírně zasněžených Jeseníků se 28. dubna ve SŠ gastronomie a farmářství Jeseník uskutečnilo
již čtvrté jednání Sekce potravinářských škol a učilišť při SPaC ČR. Sešli se zde dvě desítky zástupců škol, kteří diskutovali,
jak co nejlépe vzdělávat mladé adepty pekařského a cukrářského řemesla. Přítomné přivítala ředitelka školy Dr. Pernicová, která po skončení jednání účastníky provedla školou a ukázala jim dílny, kde mladí potravináři získávají praktické
dovednosti. V současné době cech sdružuje 18 potravinářských škol a učilišť.

PEKÁRNY POTŘEBUJÍ KVALIFIKOVANÝ DOROST

Setkání se zúčastnili též členové představenstva cechu J. Balabán, Fr. Hrabal a B. Štanglica, kteří jsou zapojeni do činnosti
Komise pro lidské zdroje. Seznámili přítomné s důvodem vzniku Komise, jejími cíly a činností a prezentovali shodně velký
nedostatek kvalifikovaných pekařů v oboru. Zástupci škol měli možnost napřímo diskutovat s manažery pekáren, lépe poznat personální potřeby jejich firem a hledat možnosti vzájemné spolupráce s těsnější vazbou na praxi – proto bylo setkání
velmi užitečné a vyústilo v celou řadu konkrétních aktivit.

PROJEDNANÉ BODY

● Vedení škol dostalo informace a pozvánku k národní soutěžím Pekař roku 2016 kategorie junior a Atraktivní výrobek roku 2016, které se budou konat 29. 9.–30. 9. v rámci výstavy FOR GASTRO v Praze na výstavišti v Letňanech
● Svazem byla prezentována žádost na studenty škol, týkající se zaslání podnětů k scénáři připravovaného propagačního náborového filmu o řemesle Pekař a Cukrář
● Nová Pekařská technologie IV. bude pro školy k dispozici začátkem nového školního roku od září 2016 - bude
vydána na odborném semináři v Českých Budějovicích
● 5. cyklus školení učitelů odborného výcviku oboru Pekař se uskuteční koncem června ve společnosti Pfahnl
v Litomyšli a bude zaměřen na smažené výrobky - pozvánky na školy budou zaslány v průběhu května
● Na svazovém webu v rubrice „Vzdělávání“ jsou pro školy k dispozici statistické přehledy o počtech studentů
našich oborů, přehledy potravinářských škol a učilišt v ČR, průzkumy o řemeslech, dotační příležitosti pro školy
a další cenné informace pro činnost škol
● V rubrice „Vzdělávání“ je též pro školy a firmy manuál „Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou”, právní
a účetní aspekty stipendií
● Svaz bude ve spolupráci se školami (po krajských volbách) usilovat o podporu „preferovaného oboru“ Pekař
ve zbývajících 7 krajích ČR (KvH, LiB, Pard., Úst., MSlz., Plz., Pha.)
● Ve spolupráci potr. školy v Kroměříži a pekárny Racek Přerov vzniká „Náborový manuál“ pro pekárny
● Členským firmám bude zaslána mapka ČR s lokací pekáren a vyznačením potravinářských škol a učilišť v dosahu jejich působnosti pro navázání spolupráce
● Páté jednání Sekce škol při SPaC se uskuteční na podzim v potr. škole Charbulova v Brně

18

Jaromír Dřízal
předseda SPaC ČR
PEKAŘ CUKRÁŘ 5/2016

