Ze života svazu

SEKCE POTRAVINÁŘSKÝCH ŠKOL PŘI PSPaC v ČR
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR pozval na pracovní schůzku zástupce
15 potravinářských škol a učilišť, které jsou členy profesního sdružení. Jednání se
uskutečnilo dne 4. 12. 2014 v sídle SPŠ Potravinářství a služeb Pardubice.
Cílem svazové aktivity je využít zkušeností škol a spojit síly při zkvalitnění výchovy
studentů a učňů oboru Pekař/Cukrář pro
podnikatelskou praxi.
Dalším důvodem setkání je potřeba Svazu
více poznat potřeby škol, soustřeďovat jejich požadavky z jednoho centra (Sekce),
aby mohl účinně pomáhat např. při zprostředkování praxe pro studenty v členských pekárnách, školit dílenské učitele
v předváděcích centrech dodavatelských
firem či vydávat odborné publikace vhodné pro vzdělávací proces. Svaz má též pozitivní zkušenosti s natáčením výukových/
náborových filmů – zde však potřebuje
zpětnou vazbu a náměty od zástupců škol.
Aktivita vedení svazu směrem ke vzdělávacím institucím by v příštím roce měla
vyústit v ustavení „Sekce potravinářských
škol a učilišť“ při PSPaC v ČR.

Účastníci setkání

CÍLE SEKCE
► Spojit síly a zajistit ve střednědobém horizontu pro výrobní podniky (naše členy) podstatně větší počet a pro praxi lépe
připravených a kvalifikovaných mladých pekařů a pekařek
► Vytvářet lobbistický tlak na příslušná ministerstva (školství a zemědělství) ke zlepšení neutěšeného stavu výchovy
potravinářského dorostu
► Svaz může sehrát roli prostředníka, napomáhat komunikaci mezi školami, propojovat je s výrobními podniky, pomáhat
dle svých možností na svět užitečným aktivitám
► Řada škol má ve vzdělávání velmi dobré výsledky a může se podělit o cenné zkušenosti s partnerskými školami – členy
cechu
► Svaz aktivně pomáhá školám prosadit „Preferovaný obor Pekař“ (zatím je vyhlášen v 7 krajích ČR, Ústecký kraj
v jednání) s nárokem na stipendia pro učně

PLÁN AKTIVIT NA ROK 2015
► Zřízení portálu „Vzdělávání“ pro školy na svazovém webu pro vkládání informací, výukových filmů, osvětových
materiálů, vydání III. dílu odborné publikace „Výroba pečiva“
► Vzdělávací projekt školení učitelů odborné praxe, tj.1x měsíčně v předváděcích centrech přípravkářských firem,
seznamování s novinkami a trendy v oboru
► Soutěž PEKAŘ ROKU – kategorie junior, pekařská dílna SPŠ PaS Pardubice 18. – 19. 3. 2015
► Zpracování „Sjednocené metodiky náboru pekařských učňů“
► Natočení náborového filmu pro základní školy, rozsah do 10 min, spojení krásy řemesla a moderní hudby
► Propagace řemesla prostřednictvím akcí/soutěží „Dnů otevřených dveří“ na školách pro žáky základních škol, výchovné
pracovníky a rodiče dětí
Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční ve 2. čtvrtletí 2015 na pozvání SŠ obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská
v Českých Budějovicích.
Ing. Jaromír Dřízal,
předseda PSPaC v ČR
Pekař cukrář 12/2014
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