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Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy 
na podporu řemesel
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 Od začátku 90. let poklesl počet žáků učňovských oborů o 60 %,  
dnes se vzdělává o 200 000 budoucích řemeslníků méně než  

před dvaceti lety. A ti musí někde chybět! 

Řemeslo už dávno není jen „špinavá“ a „tvrdá“ práce.  
Nové technologie jej posunuly k moderním způsobům. Práce je to 
zajímavá a dobře ohodnocená. Přišel čas vrátit řemeslu prestiž  

a začít o něm komunikovat novým, pro žáky  
i rodiče atraktivním způsobem.



3

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY

Cíl projektu 

Cílem projektu „Kdo umí, ten umí“ je realizovat řemeslné kroužky v základních školách  
a obnovit u dětí a mládeže respekt a atraktivitu řemeslných prací

Chceme zaujmout mladé lidi pro studium technických a řemeslných oborů.  
Ukázat řemeslo jako atraktivní a perspektivní volbu 

Řemeslo budeme prezentovat jako tvůrčí a prospěšnou profesi, kde člověk dokáže najít uplatnění  
i smysl.  „Kdo umí, ten umí“– takové je motto, které stále platí! 
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Koho oslovujeme

Primárně 
Rodiče dětí na základních školách 8. a 9. třídy v kontextu volby budoucího povolání,  
5. – 7. třídy v souvislosti s alternativou využití volného času

Sekundárně 
Žáky základních škol s cílem vyvolat zájem (co to je, možná to má něco do sebe, proč to nezkusit...) 
Ředitele/ky ZŠ –  možná náplň učebních osnov, orientace žáků na v budoucnu výnosné a úspěšné 
řemeslné obory 
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Obsah projektu

  Nepovinné odpolední 2 hodinové „pracovní vyučování“ (řemeslné kroužky). 2x2 hod na jeden obor 
  Různé obory: (v této fázi 6) – malíř- lakýrník, instalatér, zedník- obkladač, kominík a kamnář, truhlář,  

klempíř 
  Praktická výuka pod patronací Mistra Cechu a vedením učitelů odborného výcviku SOŠ stavební  

a zahradnická na Jarově

Průběh kurzu 
  Kurzy budou probíhat v období říjen 2016 až květen 2017, pondělí nebo středa, vždy 2 hodiny 
 12 setkání celkem 
 Cena: 300 Kč celý kurz – za dostupnou cenu má dítě odpolední program s přidanou hodnotou

 Pilotní projekt běží v Praze 9
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Setkání s mistrem malířem – říjen 2016
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Forma kroužku

Ukážeme řemesla zábavnou a interaktivním formou. Chceme žáky zaujmout a bavit!

  Každý týden jedna profese 
  Základy pracovních technik, zajímavá forma, přitažlivý způsob výuky 
  Ke konci kurzu výroba zajímavých výrobků
  Mistři výuky jim osobně předevedou, že „kdo umí“ a je schopný řemeslník, ten může mít dnes  

atraktivní práci, být na trhu žádaný a vydělat si slušné peníze
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Komunikační cíle

  Zvýšit povědomí o řemeslech a vrátit jim společenskou prestiž 
  Zvýšit zájem rodičů o učební obory. Zdůraznit význam volby správné profese pro budoucnost  

jejich dětí 
  Propojit rodiče s mistry svého řemesla a učiteli odborného výcviku ze SOŠ stavební  

a zahradnické na Jarově, v další fázi i v dalších odborných školách a učilištích
   Ukázat rodičům i dětem kouzlo, ale i pragmatické výhody řemesel. Znamená to především  

pracovní uplatnění a aktuální slušné výdělky řemeslníků
   Vrátit řemeslo do povědomí jako jednu z nejlepších voleb při rozhodování o budoucnosti dětí

Kominík
až 40000 Kč měsíčně

Zedník/obkladač
 30 – 35 000 Kč měsíčně

 
Instalatér/topenář

30 – 45 000 Kč měsíčně

 
Klempíř

30 – 35 000 Kč měsíčně

Malíř/lakýrník
30 – 35 000 Kč měsíčně
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Vize projektu

Jde o pilotní projekt, který má však mnohem větší ambice. Cílem je rozšířit jej do dalších pražských  
regionů, popřípadě do celé České republiky 

Chceme rozšířit i kroužky o vaření, krejčovství, kadeřník, kosmetika, automechanik,  
pokrývač, čalouník atd

Možnosti, které se zde otevírají, jsou velmi široké. 
A my bychom je rádi uchopily rázným a hlavně  
takovým způsobem, který cílovou skupinu 
dokáže oslovit jejich stylem a argumenty



10

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY

Stávající komunikace (ukázky)

Plakáty
Facebook
PR komunikace

Kroužek pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ pod patronací Hospodářské komory 
hl. m. Prahy a pod vedením profesionálů z šesti cechů

Kdy:  Pondělí nebo středa / 15.00 – 16.30 / 12 setkání
Kde:  SOŠ stavební a zahradnická / Učňovská 1, Praha 9

Využijte příležitost a poznejte blíže běžnou praxi jednotlivých oborů dříve,
než se svým potomkem budete vybírat směr jeho dalšího studia a profesního uplatnění.

Zastoupené obory:  malíř a lakýrník / instalatér / kamnář / kominík / zedník a obkladač / truhlář

Cena: 300 Kč

Pro bližší informace se prosíme obraťte na koordinátorku projektu 
Ing. Barbora Kafková
tel.: 739 261 270 | e-mail: kafkova@hkp.cz 
www.hkp.cz

A nemusíte se bát o budoucnost svých dětí

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Patron projektu

Partneři projektu:

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

Ž I J E

a vychovat novou generaci machrů!Přišel čas vrátit prestiž řemeslu 

„I v době moderních technologií 
má řemeslo hluboký význam. Vní-
mám je jako naprostý základ.“

čest různým Techno-mániím a dal-
ším projektům,  jejich charakter je 
ale spíše vědecký. Já to vidím tak, že 
na středních odborných školách by 
se měly otevřít kroužky pro děti ze 
základních škol. Vedl by je odborník. 
Fachman, kterému je 55 let a více. 
Umí svou práci. Dobře zná každý její 
detail. Děti dokáže strhnout. Víte, 
co je ale kromě zájmu dětí naším 
hlavním cílem? Navázat komunikaci 
s rodiči. Vtáhnout je do hry. Přivést 
je k tomu, že na budoucnost dítěte 
je třeba podívat se komplexně. Vzít 
v potaz jeho reálné možnosti a využít 
přesah, který jim střední technické 
obory nabízejí. 

Jak konkrétně si představujete 
takovou komunikaci?

Vidím to na táborech, kam léta jez-
dím jako vedoucí. Děti mají jednoho 
člověka jako ikonu. Kdo je zaujme, 
má vyhráno. Pokud odborník povede 
kroužek dětí, musí o nich a jejich 
práci komunikovat i s rodiči. Tato 
komunikace se bude odehrávat i na 
sociálních sítích. V tom Komora na-
šim fachmanům ráda pomůže. Rodiče 
se tak mohou například dozvědět 
informaci typu: Podívejte se, váš kluk 
si s dřevem opravdu rozumí. Nechce-
te zkusit, aby se v oboru vyučil? Ma-
turitu si může dodělat, zavřené nemá 

ani dveře na vysokou. Představte si 
ale jeho životní konkurenční výhodu, 
když to  všechno jednou zúročí! Ta-
ková je má představa ideální komu-
nikace s rodiči dětí, které si budoucí 
povolání vybírají.

Každý začátek je těžký. Platí to 
i u vás?

Připravili jsme projekt „Kdo umí, 
ten umí“ – „Řemeslo žije!“ Spouštíme 
jej symbolicky letos v říjnu - v Roce 
řemesla. Prezentuje řemeslo jako mo-
derní a zajímavou práci. Získali jsme 
pro něj podporu Ing. Zdeňka Davíd-
ka, radního zodpovědného za oblast 
školství v Praze 9. Díky tomu žáci ze 
základních škol v této městské části 
jednou za čtyři týdny půjdou v rámci 
polytechnického vzdělávání na čtyři 
hodiny do Střední školy stavební 
a zahradnické na Jarově. Už jsou 
připravené obory, které budou mít 
možnost poznat: malíř - lakýrník, 
instalatér, zedník, obkladač, kamnář, 

kominík, klempíř. V budově této 
školy navíc mají sídlo cechy - obkla-
dači, kamnáři, kamenosochaři a řada 
dalších. Lidé  z cechu jsou připravení 
být s dětmi odpoledne na krouž-
ku. Vím, že to lehké nebude. Přesto 
věřím, že se nám myšlenky projektu 
v praxi prosadit podaří.

Jak poznáte dobrého řemeslníka?
Velice jednoduše. Tím, že nemá čas 

vzít hned další práci. Pokud mu zavo-
láte, že ho nutně potřebujete, nesmí 
odpovědět: ano, hned přijdu! Dobrý 
řemeslník má diář plný týdny dopře-
du. Své práci rozumí. Také si dnes už 
dokáže vydělat velice slušné peníze 
a má dobrý životní standard. Věřte 
mi, že klient si dobrého řemeslníka 
najde. Ví, že jde o mistra svého obo-
ru, skutečného profesionála, jehož 
práce si všichni váží. Mou aktuální 
ambicí je přesvědčit o tom i rodiče, 
děti a pedagogickou veřejnost. 

 Už téměř rok vede Hospodářskou komoru hl. m. Prahy. Přes velké pracovní  
 nasazení si každé léto najde čas strávit s dětmi na táboře kus prázdnin  
 jako vedoucí. Možná i to mu dává stálou energii a chuť posouvat věci  
 dopředu. Předseda HKP Roman Pommer se soustředí na podporu  
 řemesla a do praxe uvádí projekt „Kdo umí, ten umí“. 

 „Dobrý řemeslník má diář  
   plný týdny dopředu.“ 

 CHCEME VTÁHNOUT  
 RODIČE DO HRY 

Rozhovor HKPwww.hkp.cz

V listopadu 2015 jste se stal před-
sedou HKP. Splnil první rok vaše 
očekávání?

Kromě předsednictví pražské Komo-
ry jsem i viceprezidentem HK České 
republiky. Především jsem ale předse-
dou Cechu obkladačů. Pokud někomu 
řeknete - Cech obkladačů – většina 
lidí ví, o čem je řeč. S takovým zá-
měrem jsme v roce 2004 s cechem do 
Hospodářské komory vstupovali. Náš 
cíl byl poukázat na význam řemesel 
v současném světě. I v době moder-
ních technologií má řemeslo hluboký 
význam. Vnímám je jako naprostý zá-
klad. Do čela pražské organizace jsem 
nastoupil kvůli problémům minulého 
vedení před rokem. Má očekávání 
ten rok rozhodně splnil.  Práce mne 
baví. Zjistíte, že v ní najdete spoustu 
zajímavých momentů. Na druhou 
stranu už vím, že kandidovat na jaře 
příštího roku musím znovu. Za rok 
a pár dní není možné splnit vše, co 
jsem si předsevzal.

Řemeslo a střední technické škol-
ství je dlouhodobě vaším tématem. 
Je složité pro ně najít podporu?

Pokud jde o podporu řemesla a oborů 
středního technického školství, všichni 
o nich hovoří. Politici, ministerstva, 
různé asociace, Svaz průmyslu a dopra-

vy, Asociace malých a středních podni-
katelů, Hospodářská komora – každý 
z nich pro ně něco i dělá. Vždy jde ale 
jen o malý dílek. Aktivity jsou nekoor-
dinované. Problém vidím v tom, že na 
základních školách se zrušila pracovní 
výchova. V době nástupu počítačů to 
mělo svou logiku. Nové technologie, 

moderní trendy, upřímně, mistři to 
s dětmi také příliš neuměli. Nikoho 
ale nenapadlo, jaký bude mít takový 
krok reálný dopad. Děti dnes nepoznají 
rozdíl mezi kleštěmi kombinačkami 
a štípačkami a třeba hasák?  To už je 
záležitost úplného sci-fi! O učňovské 
obory zájem není. Obchodní akade-
mie a soukromá gymnázia jsou plné 
studentů, kteří nakonec jako absolventi 
jen složitě hledají uplatnění. Často je 
hned po maturitě čeká cesta na pracov-
ní úřad. Určitě to není nejlepší první 
krok do života.

Máte už na potřebnou změnu v sys-
tému našeho vzdělávání recept?

Samozřejmě, že se už „asi bohužel“ 
nepovede vrátit dílny do škol. Nakonec, 
není to ani naším záměrem. V princi-
pu by se ale mělo povést, aby děti ze 
základních škol o střední technické 
školství projevily zájem. Díky různým 
akcím jim můžete ukázat, že často jde 
o atraktivní a moderní obory. Všechna 

Ž I J E

12 | 13

Rozhovor připravila Alena Štrobová 
Foto: Tomáš Lackovič

magazín HKP 2016
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Stávající komunikace (ukázky)

Letáky
Inzerce

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Patron projektu

Ž I J E Garanti projektu:Partneři:

Užij si kreativitu jako malíř nebo lakýrník

Užij si kreativitu jako malíř nebo lakýrník

Kdy: Pondělí nebo středa / 15.00 – 16.30 / 12 setkání
Co: Kroužek pracovní výchovy pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ vedený odbornými mistry

Kde: SOŠ stavební a zahradnická / Učňovská 1, Praha 9

Zastoupené obory:  malíř a lakýrník / instalatér / kamnář / kominík / zedník a obkladač / truhlář

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Patron projektu

Partneři projektu:

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

Pro bližší informace se prosíme obraťte na koordinátorku projektu 
Ing. Barbora Kafková
tel.: 739 261 270 | e-mail: kafkova@hkp.cz 
www.hkp.cz

Ž I J E
a vychovat novou generaci machrů!Přišel čas vrátit prestiž řemeslu 

www.hkp.cz
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Nabídka partnerství

Hospodářská komora hl. města Prahy nabízí partnerství pro tento projekt, v jehož rámci nabízíme:

  Prezentace partnera na webových stránkách projektu www.kdoumitenumi.cz (aktivní prolink)  
a Facebooku, kde probíhá paralelní podpora projektu

 Prezentace partnera na webových stránkách Hospodářské komory hl. města Prahy
 P. R. prezentace partnera v rámci magazínu HKP vydávaného Hospodářskou komorou hl. města Prahy
 Prezentace partnera na propagačních materiálech projektu – letáky, plakáty, inzerce, OOH
 Prezentace partnera v rámci výuky prostřednictvím prezentačních materiálů partnera (roll-up apod.)
 Možnost osobní prezentace partnera v rámci výuky – vlastní nábor
 Prezentace partnera v rámci celkového PR projektu
 Speciální možnosti prezentace dle požadavků partnera
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Kontakty:

Hospodářská komora hl.m. Prahy
Nám. Franze Kafky 7
Praha 1, 110 00
www.hkp.cz

Koordinátorka projektu: 
Ing. Barbora Kafková
E-mail: kafkova@hkp.cz, tel: 739 261 270

Manažerka projektu: 
Mgr. Alena Štrobová 
E-mail: strobova@hkp.cz, tel.: 732 636 642

Tisková mluvčí a PR projektu: 
Andrea Kábelová 
E-mail: kabelova@hkp.cz, tel.: 739 310 622


