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Miliony pro talentované či znevýhodněné studenty 

 

Praha, 1. 6. 2021 – Téměř 30 milionů korun bude v  následujících pěti letech investováno 

do odborných škol ve Středočeském kraji a to díky projektu zaměřenému na zvyšování 

kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů. Projekt, jehož 

nositelem je Nadace rozvoje občanské společnosti, je podpořen dánskou nadací The 

Velux Foundations.  

 

Od srpna 2021  do června 2026 bude Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve 

spolupráci se SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše 2353 realizovat na území 

Středočeského kraje projekt na podporu odborného školství, který reaguje na identifikované 

problémy jako malý zájem o odborné vzdělávání, nízkou motivaci žáků k proaktivnímu přístupu 

k jejich vlastnímu vzdělání, nevhodně volené obory, vyšší míru nedokončení studia, různou 

úroveň kvality praxí a kariérního poradenství a nedostatek či zastaralost didaktických  

a výukových materiálů.  

„Investice do vzdělání mladé generace, budoucích aktivních a pracujících občanů, považuji za 

nesmírně významné. Věřím, že NROS může tímto pilotním projektem pomoci nastartovat 

potřebné změny v oblasti vyrovnání příležitostí na kvalitní vzdělání. Podpoře cílové skupiny 

dětí a mládeže se věnujeme desítky let,  tento projekt nás těší o to více, že přichází v době, 

kdy je téma nezbytnosti změn ve školství obecně velmi aktuální a je tedy šance i vůle více 

stran něco posunout“, říká Taťána Plecháčková, ředitelka NROS. 

 

NROS bude poskytovat granty, díky nimž studenti dosáhnou například na speciální kurzy  

a zvýší tak do budoucna svoji uplatnitelnost na trhu práce  a učitelé budou moci modernizovat 

výuku.  Na projektu budou dále spolupracovat také Středočeský kraj, Střední průmyslová škola 

Rakovník, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice a Gymnázium Vlašim.  

 

„Zaměření projektu na odborné vzdělání je z mého pohledu velmi důležité. Tento projekt je 
skutečně ojedinělý a já jsem opravdu rád, že pilotní ověřování budeme realizovat na naší 
škole. Pro nás je prioritou kvalita odborného vzdělávání s důrazem na posilování dovedností 
žáků tak, aby byli úspěšní při uplatnění na trhu práce. Těší mě, že zúročíme naše pedagogické 
zkušenosti a díky poskytnutým prostředkům budeme moci realizovat širokou škálu aktivit, které 
nám současný systém financování umožňuje realizovat velmi obtížně. Věřím, že tento projekt 
dynamicky a kvalitně nastartujeme, říká Mgr. Petr Paták, ředitel SOŠ a SOU, Kladno, náměstí 
Edvarda Beneše 2353.“ 

Co projekt přinese? Podpoří znevýhodněnou a talentovanou mládež ve vzdělávání a při vstupu 
na trh práce, zvýší atraktivitu řemesel a odborného vzdělávání a v neposlední řadě dojde  
k propojení škol, státní správy, firem a veřejných institucí ke zlepšení odborného vzdělávání 
obecně. 

Jsem moc rád, že se právě náš kraj stane partnerem tohoto projektu. V polistopadové době 
došlo k výraznému posílení humanitních oborů a odborné vzdělávání bylo upozaděno. Po 
dvou dekádách vidíme velký nedostatek právě takto kvalifikovaných a vzdělaných absolventů 
na trhu práce. Tento projekt má potenciál nalézt cesty, které by skutečně mohly přitáhnout 
šikovné mladé lidi a dopomoci, aby měli předpoklady uspět ve svém pracovním životě a tím 
vytvořit i předpoklad pro spokojenost v životě osobním, říká Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast 
vzdělávání a sportu Středočeského kraje.  
 



Kontaktní osoba za NROS: Taťána Plecháčková, tatana.plechackova@nros.cz,  
+420 725 312 486 
 
Kontaktní osoba za SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše 2353: Petr Paták, 
reditel@sosasoukladno.cz, +420 723 359 494 
 
O NROS  

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) patří k nejstabilnějším nadacím v České 

republice, která podporuje vzájemně a veřejné prospěšné aktivity neziskových organizací  

a tím posiluje občanskou společnost. Od svého založení úspěšně podpořila více než 8 500 

projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových 

programů pocházejících z individuálních či firemních zdrojů. Specializuje se mj. i na firemní 

filantropii. 

O SOŠ a SOU Kladno 

SOŠ a SOU, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 připravuje v teoretickém a praktickém 
vyučování žáky ve čtyřletých maturitních a tříletých učebních oborech pro jejich budoucí 
povolání. Hlavním jejím mottem je realizovat vzdělávací proces tak, aby ze školy odcházeli 
všestranně připravení mladí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. Zárukou kvalitního 
vzdělávání je stabilizovaný, kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor. Žáci zde nacházejí 
prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro svůj profesní život. 
Je to otevřená, efektivní, fungující a moderní škola. 
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