
Spolupráce škol a skupiny firem PKS 

Personální oddělení zastupující společnosti patřící do skupiny firem PKS spolupracuje se školami. Uvědomuje si, že budoucí kvalitní uchazeči o 

zaměstnání jsou pro skupiny firem PKS velmi důležití a že je potřebné podporovat technické vzdělání. Jak spolupráce se školami vypadá, na co se 

zaměřuje a co nám přináší odpovídá Mgr. Šárka Matyášková, vedoucí personálního oddělení.  

S jakými školami skupina firem spolupracuje a jak dlouho už tato spolupráce trvá?  

Dlouhodobě spolupracujeme se středními školami, konkrétně se jedná o Střední školu stavební 

Havlíčkův Brod a Jihlava, SOŠ Nové Město na Moravě, SPŠ Žďár nad Sázavou a SOU Chotěboř. 

Zájem o věnování se technickým oborům z řad studentů klesá, proto je nutné této oblasti věnovat 

mnoho pracovní energie. Naše spolupráce s partnerskými školami je tak v posledních letech ještě 

intenzivnější než dřív, jelikož tato negativní křivka úbytku studentů se bohužel rapidně ve svém 

vývoji prohlubuje. Snažíme se být pro studenty zajímaví, jak se říká „in“ a naladit se na jejich notu. Loni jsme navíc nastartovali novinku, takzvanou 

„výuku v holínkách“, která má velmi pozitivní reakce nejen ze strany pedagogů, ale zejména od studentů samotných. A ve finále se musím přiznat, 

že je to něco, co i nás samotné vlastně i baví.  Na konci každé exkurze se studenty děláme tzv. selfie soutěže, jejichž vítězné fotky nás všechny 

velmi pobaví.   

Můžete být konkrétnější? Co přesně si představit pod „výukou v holínkách“? 

Děláme krásné a zajímavé stavby. Samy školy nás oslovily s tím, že by měly zájem je navštěvovat. 

Tato myšlenka nás zaujala, a tak bereme studenty partnerských škol podívat se na naše projekty. Mají 

možnost v praxi vidět to, co se teoreticky učí v lavicích. Například nedávno navštívili jihlavští 

studenti unikátní stavbu sportovní haly v Dolních Břežanech u Prahy a studenty z Havlíčkova Brodu 

jsme vzali na exkurzi do areálu třebíčské nemocnice, kde společnost PKS stavby realizuje stavbu            

nového pavilonu chirurgických oborů.  

Co dalšího školám nabízíte? 

Školy mají možnost navštěvovat náš areál a prohlédnout si všechny tři divize na výrobu oken, kdy je 

pro ně připraven odborný výklad. Mimo jiné pro spolupracující školy pořádáme soutěže nebo jejich 

realizace podporujeme Také poskytujeme velmi zajímavá stipendia pro obory zedník, tesař a nově 

i elektrikář.   

 

 

Co se podle Vás v rámci spolupráce se školami poslední dobou nejvíce povedlo?  

Za největší úspěch z poslední doby považujeme to, že jsme se zapojili do projektu „Cihla k cihle“ se 

stavebnicí Teifoc. Základním školám byli věnovány stavebnice a ve výuce s nimi metodicky pracují. Já 

osobně v tomto projektu vidím obrovský potenciál a smysl. Nejenže podporuje stavařské řemeslo jako 

takové, ale navíc nám umožňuje přímo komunikovat s těmi nejmladšími. Na loňském Festivalu 

vzdělávání, kdy jsme si pro děti připravili soutěž „Postav si svoji první zeď“, bylo pro mě úžasné sledovat, jak byly děti zaujaté a jak je stavění 

s Teifocem naprosto pohltilo. A nejen to, stavebnice Teifoc Vám naprosto přesně dokáže odpovědět na otázku zručnosti dítěte. Dnes nakonec 

využíváme Teifoc nejen u věkové kategorie dětí, ale i pro ověřování manuální zručnosti při 

náborovém procesu stavebních dělnických profesí, pokud si to situace žádá. 

Je na druhé straně ještě něco, na čem by bylo potřeba zapracovat? 

I přestože se nám do skupiny firem PKS hlásí absolventi z řad vysokoškolských lavic, chtěli bychom 

se více soustředit i na ně a spolupráci s vysokými školami. Z dlouhodobého hlediska bychom chtěli 

do budoucna rozvinout systematický dialog například s VUT Brno. Naopak v sekundárním stupni 

vzdělávání bychom ještě více chtěli podporovat v praxi ve spolupráci s vedoucími pracovníky 

společnosti PKS stavby praktické vzdělávání učebních oborů, zejména pak zedníků, tesařů a elektrikářů.   
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