ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

Ocenění hledá střední školy a fakulty vysokých škol nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání. Hodnotný
titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI udělený zástupci předních firem z celé České republiky je
užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně
jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.
Kdo zná nejlépe kvalitu škol? Zaměstnavatelé! Platí to jak pro střední školy, tak i fakulty vysokých škol, jejichž
absolventy personalisté dlouhodobě potkávají při pohovorech a ověřují tak detailně jejich schopnosti. Většina
dobrých zaměstnavatelů disponuje velmi podrobnou znalostí kvality výuky také zásluhou osobního kontaktu s
vybranými středními i vysokými školami. Dokáží tak velmi spolehlivě a jednoduše určit rozdíly v odborné i
jazykové úrovni přípravy pro praxi u jednotlivých subjektů v poměrně nepřehledné džungli státních i soukromých
zařízení ucházejících se o studenty.
Metodika hodnocení
Právě na důkladných znalostech jednotlivých škol samotnými zaměstnavateli je založena metodika
hodnocení. Hlasuje vždy jeden kompetentní zástupce firmy, kterým je obvykle pracovník oddělení
lidských zdrojů. Každý hlasující nejprve vyplní registrační údaje, včetně počtu zaměstnanců, které slouží
k identifikaci a kontrole regulérnosti hlasování. Po vyplnění registračních údajů a jejich zpracování na
straně organizátorů obdrží na zadanou emailovou adresu formulář pro hlasování. Díky uvedení
skutečného počtu zaměstnanců dojde k přepočtu udělených bodů příslušným koeficientem (rostoucím od
1 do 30 dle počtu zaměstnanců – čím větší zaměstnavatel, tím vyšší koeficient). Označením pořadí v
obou kategoriích na 1., 2. a 3. místě přidělujete školám 3, 2 a 1 bod násobený příslušných koeficientem.
Střední školy jsou oceněny na úrovni krajů, fakulty vysokých škol celorepublikově. Firma není při
hlasování vázána jen na domácí kraj, neboť může v obou kategoriích libovolně kombinovat. Lze tedy
hlasovat jak pro 3 školy ze stejného kraje, tak vybrat na každé z pořadí zástupce kraje odlišného.Zapojit
se mohou firmy s počtem 10 a více zaměstnanců, jejichž převažujícím oborem podnikání (činnosti) není
vzdělávání.
Konkrétní obsah hlasování je neveřejný a použijí se jen příslušné body pro celkový součet.

Uzávěrka hlasování
Uzávěrka hlasování je 30. 9., hodnocení středních škol ve Zlínském kraji je z důvodu brzkého termínu
vyhlašování výsledků uzavřeno již 23. 9.
Prezentace výsledků v krajích a celostátně
Od října do prosince se uskuteční v jednotlivých regionech řada veletrhů vzdělávání, středních škol a
profesí za účasti předních zaměstnavatelů, škol a státní správy s předáním ocenění nejlepším středním
školám a doprovodným programem. Fakulty vysokých škol budou oceněny titulem ŠKOLA
DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI na listopadovém výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů.
ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI je součástí prestižních Výročních cen Klubu zaměstnavatelů,
kam patří také kategorie Sodexo Zaměstnavatel roku, Cena personalistů za nejlepší HR projekt, nebo
Osobnost HR.

