
 

 

Situace na trhu práce v Pardubickém kraji v roce 2019 - Výsledky monitoringu 

zaměstnavatelů v základních ukazatelích 

 

(materiál byl zpracován z podkladů dotazníkového šetření provedené Krajskou pobočkou ÚP a 

statistik ÚP ČR) 

 

Vybrané ukazatele trhu práce  a  struktura zaměstnanosti v  Pardubickém kraji   

 

V současnosti je stav na trhu práce nejlépe charakterizován následujícím grafem, který porovnává 
počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR v Pardubickém kraji a počet volných pracovních 
míst, která poptávali zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR. Graf č. 1 uvedený níže zachycuje změny 
v počtu uchazečů o zaměstnání a změny v počtu volných pracovních míst v evidenci ÚP ČR, ke kterým 
došlo v období let 1991 až 2019. 

 

 

Graf č. 1: Dlouhodobý vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst, evidovaných na ÚP ČR  

 

 
Zdroj: ÚP ČR 

 

V Pardubickém kraji je v současném období významně podprůměrná míra nezaměstnanosti ve 
srovnání s celostátním průměrem (0,2 nezaměstnaného na 1 pracovní místo poptávané firmami) a 
v podstatě již nemá kam klesat. (viz graf. č. 2) 

 



 

Graf č. 2: Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích a v ČR (k 31. 7. 2019) 

 

 

Zdroj: ÚP ČR 

Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatelstva v Pardubickém kraji v posledních 5 letech klesá 
stejně, jako v rámci celé republiky, ale po celé sledované období je vždy nižší, než celorepublikový 
poměr – viz následující graf č. 3. 

 

Graf č. 3: Vývoj podílu nezaměstnaných osob na celkovém počtu obyvatelstva 

 

 
Zdroj: data poskytnutá NUV 

 

Obecné faktory ovlivňující nezaměstnanost (i zaměstnanost) v Pardubickém kraji: 

- ekonomická situace firem v Pardubickém kraji a České republice  

- stabilita trhů v EU i na mimoevropských trzích 

- nerovnoměrné rozložení podnikatelského zázemí v kraji 

- rozvinutá dopravní infrastruktura x obtížná dopravní dostupnost okrajových část kraje 

- prohlubující se nedostatek kvalifikované pracovní síly všech kvalifikačních stupňů zejména 

technických oborů 



 

- nedostatečný počet absolventů se vzděláním z technických oborů 

- sezónní nezaměstnanost 

- nízká úroveň mezd x výše sociálních dávek (demotivující systém) x exekuční řízení  

- sociální vyloučení  

- kopírování životní zkušenosti rodičů, kteří nepracují 

- stárnutí populace X fenomén mladého kolektivu ve firmách 

 

 

Pracovní síla v kraji s ohledem na vzdělanostní strukturu obyvatelstva 

 

Následující tabulka č. 1 a graf č. 4 charakterizují vzdělanostní strukturu obyvatelstva podle stupně 

dosazeného vzdělání (ISCED) a graf č. 5 uvádí strukturu zaměstnaných podle jejich postavení 

v zaměstnání (CZ-ISCE). Ve všech případech v porovnání s celorepublikovými hodnotami. 

 

Tabulka č. 1: Vzdělanostní struktura zaměstnaných v Pardubickém kraji – ISCED v %  (průměr roku 2017) 

 

Dokončené vzdělání 
Pardubický kraj ČR 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Základní 4,0 3,5 4,7 4,3 3,8 4,9 

Střední bez maturity 36,3 41,5 29,6 33,9 39,6 26,6 

Střední s maturitou 38,1 35,8 41,0 37,3 33,7 41,7 

Vysokoškolské 21,5 19,0 24,7 24,6 22,9 26,7 

Zdroj: data poskytnutá NUV 

 

Podrobněji zachycuje vzdělanostní strukturu zaměstnanců následující graf, který vychází z aktuálního 

dotazníkového šetření u zaměstnavatelů., které uskutečnil ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích 

v rámci monitoringu firem všech velikostí v celém Pardubickém kraji. 

A v následujících grafech je porovnána struktura zaměstnaných podle postavení v zaměstnání (graf. č. 

5) a podíly zaměstnanců v jednotlivých odvětvích (graf. č. 6 . (Data všech tří grafů jsou ke dni 31. 12. 

2017)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graf č. 4: Vzdělání zaměstnanců v hlavních odvětvích národního hospodářství v Pardubickém kraji  

 

 
Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, dotazníkové šetření 2018 

 

 

Graf č. 5: Struktura zaměstnaných – podle postavení 
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Zdroj: data poskytnutá NUV 

 

Graf č. 6: Zaměstnanost podle odvětví (2017) 

 

 
Zdroj: data poskytnutá NUV 

 



 

Absolventi škol na trhu práce 

Absolventi škol jsou jednou ze skupin osob, které jsou na trhu práce nejvíce ohrožené ztrátou, či 
obtížným získáváním zaměstnání. Dva hlavní důvody tohoto stavu jsou následující – především 
nedostatečná praxe a vzdělání, které neodpovídá požadavkům zaměstnavatelů. Míra nezaměstnanosti 
absolventů škol v současnosti není nijak hrozivá, což souvisí s převisem poptávky zaměstnavatelů po 
zaměstnancích, meziroční poptávka vzrostla o 59 %. Průměrně bylo v roce 2018 nabízeno pro tuto 
kategorii 6 268 míst, na jedno místo připadalo 0,1 UoZ, poptávka po nich tedy výrazně převyšovala 
jejich počet v evidenci. Zaměstnavatelé však prakticky ve všech případech uváděli absolventy pouze 
jako jednu z možností, jak obsadit dané místo. Nyní jsou nároky zaměstnavatelů tak sníženy, že jim 
v podstatě stačí, aby nový pracovník měl chuť pracovat.  

 

Graf č. 7: Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů SŠ a VOŠ v Pardubickém kraji v letech 2014 – 2018 

 

 
Zdroj: data poskytnutá NUV 

 

Při porovnání míry nezaměstnanosti absolventů v rámci Pardubického kraje podle kategorií 
dosaženého vzdělání, nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji v dubnu 2018 vykazují absolventi v oborech 
kategorie K – gymnazisté (což je dáno tím, že větší část těchto absolventů pokračuje v terciárním 
studiu.) a absolventi vyšších odborných škol (2,3 %). Poměrně nízká byla také míra nezaměstnanosti 
absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie L; 
2,8 %). Relativně nejvyšší nezaměstnanosti dosahují absolventi středního odborného vzdělávání s 
maturitní zkouškou (kategorie M, bez praktického výcviku; 3,4 %) a absolventi s výučním listem (3,6 
%).  

 

 

 

 

 



 

Graf č. 8: Míra nezaměstnanosti absolventů denního studia v Pardubickém kraji v porovnání s ČR 

 

 
Zdroj: data poskytnutá NUV  

Stručná charakteristika stavu a vývoje poptávky zaměstnavatelů po pracovní síle  

Dle údajů v následujících tabulkách zaměstnanost meziročně v Pardubickém kraji vzrostla o 2 000 
osob. Nárůst je zřetelný jak v průmyslu, tak také ve službách a obchodě. Naopak dle těchto údajů 
výrazně poklesla zaměstnanost v zemědělství. Úřad práce dle svých informací signály o takto zřetelném 
poklesu nemá. 

V roce 2018 činil průměrný počet volných pracovních míst v evidenci KrP ÚP ČR Pardubice 30.018. Tato 
průměrná hodnota je o 14 696 míst (96 %) vyšší, než v předchozím roce. Nejvíce volných míst nabízeli 
zaměstnavatelé v okrese Pardubice (v průměru 20 105 míst), dále v okrese Ústí nad Orlicí (5 150 míst), 
okrese Chrudim (2 469 míst) a nejméně v okrese Svitavy (2 295 míst).  
 

Tabulka č. 2: Vývoj a struktura volných pracovních míst 

 

Struktura VM dle kategorií 31. 12. 2017 31. 12. 2018 

pracovní místa – celkem: 19 953 35 590 

pro dělníky 17 253 32 406 

pro THP + pracovníci ve službách 2 700 3 184 

pro občany se ZP 462 419 

pro absolventy a mladistvé 4 812 7 632 

s požadavkem na zaměstnaneckou kartu 9 083 16 063 

Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích 
 

 

V meziročním porovnání vzrostl celkový počet volných míst nabízených v Pardubickém kraji k 31. 12. 
2018 o 78 %. Poptávka po THP a profesích ve službách vzrostla méně, o 18 %, počet pracovních 
příležitostí pro dělníky se zvýšil o 88 %.  

Vzhledem k nedostatku pracovních sil by zaměstnavatelé téměř na polovině všech míst byli ochotní 
zaměstnat cizince z třetích zemí. V řadě případů zadávají volná místa právě s tímto cílem. 23 % všech 



 

míst v databázi krajské pobočky v Pardubicích bylo v závěru roku 2018 evidováno déle než 1 rok, 
vesměs se jednalo právě o místa s požadavkem na zaměstnaneckou kartu, tedy místa pro cizince. 
 

 

Tabulka č. 3: Počet hlášených volných míst podle požadavku na vzdělání 

 

ISCED97 

31. 12. 2017 31. 12. 2018 

uchazeči volná místa 

počet 

uchazečů 

/místa 

uchazeči volná místa 

počet 

uchazečů 

/místa 

bez vzděl. a neúplné zákl. vzděl. 456 194 2,4 525 812 0,6 

základní vzdělání 2 347 14 029 0,2 1 625 28 006 0,1 

nižší střední vzdělání 13 131 0,1 8 167 0,0 

nižší střední odborné (SO) 316 624 0,5 254 894 0,3 

SO s výučním listem 4 009 3 568 1,1 3 060 4 152 0,7 

Stř. nebo SO bez matur. i vyuč.  51 70 0,7 31 148 0,2 

ÚSV 239 194 1,2 202 174 1,2 

ÚSO s vyučením i maturitou 425 240 1,8 332 293 1,1 

ÚSO s maturitou (bez vyuč.) 1 603 511 3,1 1 311 548 2,4 

vyšší odborné vzdělání 90 88 1,0 72 109 0,7 

bakalářské 177 51 3,5 151 37 4,1 

vysokoškolské 414 253 1,6 330 250 1,3 

doktorské 12 0 --- 13 0 --- 

Celkem 10 152 19 953 0,5 7 914 35 590 0,2 

Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích 

 

Nejvíce pracovních míst představovaly ke konci roku 2018 požadavky, kde zaměstnavatelé akceptovali 
základní vzdělání, případně neúplné základní vzdělání – 81 %.  Další výraznou kategorii tvořila místa, 
kde zaměstnavatelé požadovali minimálně výuční list – 15 % a dále místa, kde nejnižším očekávaným 
vzděláním byla maturita – 3 %.  

Porovnání uchazečů a volných míst není ve struktuře dle vzdělání úplně přesné, protože 
zaměstnavatelé ve volných místech udávají nejnižší požadované vzdělání, takže např. pokud je na volné 
místo požadováno vzdělání s maturitou, pravděpodobně se zaměstnavatelé nebudou bránit ani 
uchazečům s vyšším odborným či bakalářským vzděláním. Na dělnických pozicích často nehraje roli ani 
vzdělání, vyučení v oboru, ale chuť pracovat a zodpovědný přístup k povinnostem.  

Největší zájem o nové pracovníky mají trvale zaměstnavatelé z odvětví obchodu a služeb a 
zpracovatelského průmyslu, konkrétně pak firmy strojírenské, elektrotechnické a firmy zabývající se 
výrobou dopravních prostředků a zařízení. Celoročně je poměrně vysoká poptávka po zájemcích o práci 
ve stavebnictví a v dopravě. 

Přehled umístěných uchazečů však potvrzuje genderové rozdíly, kdy volná místa v obchodě a službách, 
školství, zdravotnictví a sociální péči, potravinářském průmyslu, v peněžnictví, v textilním průmyslu a 
dokonce i v ostatním zpracovatelském průmyslu jsou obsazována především ženami. Naopak na místa 
ve stavebnictví, strojírenství, výrobě dopravních prostředků, zpracování plastů, v energetice a 
zemědělství jsou umisťováni zejména muži.  



 

V elektrotechnickém průmyslu se téměř rovnoměrně umisťují obě pohlaví, obdobně „dobře“ vychází 
také státní správa, tady je však zřejmé, že počty jsou zkreslené uchazeči umístěnými na veřejně 
prospěšné práce. 

 
 
Tabulka č. 4: Struktura volných pracovních míst dle CZ – ISCO 
 

 

31. 12. 2017 31. 12. 2018 

uchazeči volná místa 
uchaz. / 

místa 
uchazeči volná místa 

uchaz. / 
místa 

tř. 0 – zaměstnanci 
v ozbrojených službách 

7 0 --- 6 0 --- 

tř. 1 – zákonodárci, vedoucí a řídící 
pracovníci 

124 55 2,3 103 54 1,9 

tř. 2 – vědečtí a odborní duševní 
pracovníci 

396 636 0,6 329 668 0,5 

tř. 3 – techničtí, zdravotničtí, 
pedagogičtí pracovníci a pracovníci 
v příbuzných oborech 

590 654 0,9 489 751 0,7 

tř. 4 – nižší administrativní pracovníci 
(úředníci) 

1 149 205 5,6 926 298 3,1 

tř. 5 – provozní pracovníci ve službách 
a obchodě 

1 661 1 150 1,4 1 339 1 413 0,9 

tř. 6 – kvalifikovaní dělníci 
v zemědělství, lesnictví a příbuzných 
oborech 

195 93 2,1 136 150 0,9 

tř. 7 – řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, opraváři 

1 477 3 395 0,4 1 043 5 809 0,2 

tř. 8 – obsluha strojů a zařízení 1 215 6 776 0,2 982 11 874 0,1 

tř. 9 – pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

3 146 6 989 0,5 2 457 14 573 0,2 

Neuvedeno 192 0 --- 104 0 --- 

Celkem 10 152 19 953 0,5 7 914 35 590 0,2 

Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích 

 
 

Nejvíce kvalifikovaných volných míst je nabízeno ve třídách CZ-ISCO 8 a 7, konkrétně se v roce 2018 
jednalo o místa pro montážní dělníky, nástrojaře, zámečníky a seřizovače, řidiče nákladních 
automobilů a autobusů, obsluhu strojů na výrobu a zpracování plastů, svářeče, řemeslníky, stavební 
profese, obsluhu pojízdných zařízení, mechaniky a opraváře strojů atd. Zaměstnavatelé preferují u 
nových zaměstnanců praxi, ale většinou to není podmínkou. Pracovníků v dělnických profesích 
s technickým vzděláním je málo a řada zaměstnavatelů již řeší nějakou formu spolupráce s odbornými 
školami a učilišti. Šikovní učni tedy často mají budoucí zaměstnání „zajištěné“ již v době studia. 

Oproti předchozím letům výrazně vzrostl počet míst ve třídě 9, tedy míst kde není zapotřebí konkrétní 
kvalifikace, jedná se většinou o práci fyzicky náročnou, často na více směn, s dalšími požadavky jako je 
dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, spolehlivost, pečlivost, řidičský průkaz, zaměstnavatelé často právě 
u těchto míst zdůrazňují požadavek pravidelné docházky do práce. Volná místa jsou určena zejména 
pro pomocné pracovníky ve výrobě, ve stavebnictví a pomocné pracovníky pro úklid vnitřních i 
venkovních prostor. 



 

 

Spolupráce škol a firem 

 

Střední školy zřizované Pardubickým krajem spolupracují se zaměstnavateli. Mezi hlavní formy 
spolupráce patří: 

 zajištění odborného výcviku u zaměstnavatelů (především žáků 2. a 3. ročníků);  

 zajištění odborných praxí u zaměstnavatelů (možnost přípravy odborných prací); 

 stáže pedagogických pracovníků teoretického i praktického vyučování u zaměstnavatelů; 

 poskytnutí prospěchových stipendií, příspěvků na stravování nebo ubytování (prospěchové 

stipendium žákům středních škol nabízelo více jak firem); 

 podíl zaměstnavatelů na materiálně technickém vybavení škol; 

 účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné přípravy ve škole;  

 účast odborníka z praxe u profilové části maturitních zkoušek a u závěrečných zkoušek; 

 zapojení zaměstnavatelů do tvorby školních vzdělávacích programů a koncepčních záměrů 

rozvoje školy; 

 účast a prezentace zaměstnavatelů na dnech otevřených dveřích škol a na burzách škol; 

 uzavírání smluv mezi zaměstnavateli a žáky, kteří se připravují pro potřeby zaměstnavatelů. 

  

Jako příklady dobré praxe ve spolupráci škol a zaměstnavatelů lze konkrétně například uvést firmy 

v tab. č. 6. 

 

            Tab. č. 5: Spolupráce škol a firem 
 

Název firmy Okres 

Regionální muzeum v Chrudimi 

Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim 

Východočeské plynárenské strojírny, a.s. 

ERA a.s. 

Pardubice 

Erwin Junker Grinding Technology a.s. 

Explosia a.s. 

KIEKERT-CS, s.r.o. 

RCD Radiokomunikace spol. s r. o. 

RETIA, a.s. 

SYNPO, akciová společnost 

Synthesia a.s. 

T-CZ, a.s. 

Univerzita Pardubice 

Výzkumný ústav organických syntéz 

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. Svitavy 



 

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.  

Poličské strojírny a.s. 

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 

AVX Czech Republic s.r.o. 

Ústí nad Orlicí 

Formplast Purkert, s. r. o. 

Iveco Czech Republic, a.s. 

Mikroelektronika spol. s r.o. 

OEZ s.r.o. 

Rieter CZ s.r.o. 

SOMA spol.s r.o. 

VÚB a.s. 

 

V následujícím tabulce je uveden přehled zaměstnavatelů v okresech, kteří mají pracovníky zaměstnané ve 

výzkumu a vývoji a zároveň spolupracují se školami i s veřejnými výzkumnými institucemi, což je další forma 

spolupráce, která může přinášet zajímavé podněty pro žáky i pedagogy středních škol. 

 

Tabulka č. 6 Spolupráce firma – škola – výzkum 

 

Škola Zaměstnavatel 

Průmyslová střední škola Letohrad  
Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka (např. Rehau 

Automotive s.r.o.; INA Lanškroun, s.r.o.; FOREZ s.r.o.) 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Třemošnice, Sportovní 322  
KOVOLIS HEDVIKOV a.s.; DAKO-CZ, a.s. 

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice  společnost Innogy 

Střední odborné učiliště Svitavy  Rehau Automotive s.r.o.; Schaeffler Production CZ s.r.o. 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice  Synthesia, a.s. 

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk  
Bühler CZ s.r.o. Žamberk; Konzum, obchodní družstvo 

v Ústí nad Orlicí 

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Cerea, a.s. 

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká 

Třebová  
České dráhy, a.s.; CZ LOKO, a.s. 

Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 

 

Profese nejlépe uplatnitelné na trhu práce  

 

V meziročním porovnání vzrostl celkový počet volných míst nabízených v Pardubickém kraji 

k 31. 12. 2018 o 78 %. Poptávka po THP a profesích ve službách vzrostla méně, o 18 %, počet 

pracovních příležitostí pro dělníky se zvýšil o 88 %. Vzhledem k nedostatku pracovních sil by 



 

zaměstnavatelé téměř na polovině všech míst byli ochotní zaměstnat cizince z třetích zemí. V řadě 

případů zadávají volná místa právě s tímto cílem. 23 % všech míst v databázi krajské pobočky 

v Pardubicích bylo v závěru roku 2018 evidováno déle než 1 rok, vesměs se jednalo právě o místa 

s požadavkem na zaměstnaneckou kartu. 

Jednou ze sledovaných kategorií jsou absolventi a mladiství, v jejich případě meziroční poptávka 

vzrostla o 59 %. Průměrně bylo v roce 2018 nabízeno pro tuto kategorii 6 268 míst, na jedno místo 

připadalo 0,1 UoZ, poptávka zde tedy výrazně převyšovala jejich počet v evidenci. Zaměstnavatelé však 

prakticky ve všech případech uváděli absolventy pouze jako jednu z možností, jak obsadit dané místo. 

 

Graf č. 9: Volná pracovní místa v odvětvích v Pardubickém kraji 

 

 
Zdroj: ČSÚ/ÚP ČR 

 

Vysoký nárůst počtu volných míst lze přičíst zejména oživení, které na trhu práce sledujeme již od roku 
2014. V řadě případů však „uměle“ poptávku zvyšují právě místa, na která by zaměstnavatelé chtěli 
přijmout zahraniční pracovníky, tedy délka celého administrativního procesu. 

 

Vzdělávací soustava základního a středního školství Pardubického kraje 

 

Základní vzdělávání  

 

Ve školním roce 2018/2019 se vzdělávalo v Pardubickém kraji v 2 186 běžných třídách 45 479 žáků a 

ve 134 speciálních třídách 981 žáků. Ve školním roce 2017/2018 se vzdělávalo v Pardubickém kraji v 

2 144 běžných třídách 44 729 žáků a ve 132 speciálních třídách 974 žáků. Počet žáků v běžných třídách 

vzrostl o 750 žáků, ve speciálních třídách klesl o 7 žáků. Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do 1. 

ročníků ZŠ 5 407 žáků, v předchozím školním roce 5 429 žáků.  



 

Tabulka č. 7 udává počet žáků a tříd ve školním roce 2018/2019 v Pardubickém kraji. V datech za 

základní vzdělávání nejsou zahrnuty počty žáků ve speciálních třídách za školy zřizované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Tabulka č. 7: Počet tříd a žáků podle ročníku ve školním roce 2018/2019 

 

ZŠ 
Počet 

běžných tříd 

Počet žáků 

běžných tříd 

Počet 

speciálních tříd 

Počet žáků speciálních 

tříd 

1. ročník 277 5 319 18 88 

2. ročník 266 5 319 11 79 

3. ročník 279 5 602 12 86 

4. ročník 264 5 577 15 115 

5. ročník 269 5 683 13 105 

6. ročník 217 4 980 9 89 

7. ročník 218 4 687 10 90 

8. ročník 201 4 311 18 129 

9. ročník 195 4 001 9 113 

10. ročník – – 19 87 

Celkem 2 186 45 479 134 981 

Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 

 

Počet žáků v základním školství klesal až do roku 2011. Zlom nastal ve školním roce 2011/2012, kdy 

počet žáků začal postupně narůstat. Hlavní vliv na růst počtu žáků v základních školách měl stále se 

zvyšující počet žáků nastupujících do 1. ročníků ZŠ. Ve školním roce 2018/2019 však již zahájilo 

povinnou školní docházku o 22 žáků méně než v předchozím školním roce. 

Graf č. 10: Vývoj počtu žáků v základních školách 
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Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 
 

Ve školním roce 2018/2019 byla průměrná naplněnost běžných tříd 20,8 žáků a speciálních tříd 7,32 

žáků. Ve školním roce 2017/2018 byla průměrná naplněnost běžných tříd 20,9 žáků a speciálních tříd 

7,4 žáků.  

 

 

Střední vzdělávání 

  

Absolventi základních škol, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní 

vzdělávání před splněním povinné školní docházky, mohou pokračovat ve vzdělávání ve středních 

školách a konzervatoři. Vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované 

formě vzdělávání. V oblasti středního vzdělávání lze dosáhnout stupně vzdělání: střední vzdělání, 

střední vzdělání s výučním listem (VL) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (MZ). Vzdělávání ve 

středních školách a konzervatoři lze dále členit dle kategorií dosaženého vzdělání a skupin oborů 

vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 

a vyšším odborném vzdělávání.  

Počet středních škol podle zřizovatele ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých okresech 

Pardubického kraje uvádí tabulka 8. 

 

Tabulka č. 8: Počet středních škol podle zřizovatele v okresech Pk ve školním roce 2018/2019 

 

Zřizovatel 
Okres 

Celkem 
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí n. O. 

Pardubický kraj 10 16 13 20 59 

Soukromník 2 7 2 2 13 

Církev 1 0 0 0 1 

Ministerstvo obrany ČR 0 0 1 0 1 

Celkem 13 23 16 22 74 

Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 

Přehled o počtu středních škol se strukturou oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2017/2018 v 

jednotlivých okresech Pk dává tabulka 9.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka č. 9: Počet středních škol podle struktury oborů vzdělání v okresech Pk 

 

Okres 

Počet středních škol poskytujících střední vzdělání v oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou  

(gymnázia) 

s maturitní zkouškou  

(bez gymnázií) 
s výučním listem praktická škola 

Chrudim 3 8 7 1 

Pardubice 6 14 12 2 

Svitavy 5 10 5 2 

Ústí nad Orlicí 6 13 11 3 

Celkem 20 45 35 8 

Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 

Ve školním roce 2018/2019 došlo k mírnému nárůstu kapacit středních škol zřizovaných Pardubickým 

krajem a k poklesu kapacit soukromých středních škol, naplněnost středních škol se však proti 

minulému školnímu roku téměř nezměnila. V tabulce č. 10 je uveden přehled o kapacitách středních 

škol a konzervatoře (o nejvyšším povoleném počtu žáků ve škole zapsaném v rejstříku škol a školských 

zařízení) a jejich využití ve školním roce 2017/2018.  

 

Tabulka 10: Kapacita a počet žáků středních škol a konzervatoře (data k 30. 9. 2017) 

 

Střední školy  Kapacita škol Počet žáků Naplněnost škol 

Zřizované Pardubickým krajem 27 800 18 934 68,1 %  

Soukromé a církevní 4 420 2 729 62,0 % 

Celkem 32 220 21 663 67,2 % 

Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 

 

Nedílnou součástí středního vzdělávání je nástavbové studium, které umožňuje absolventům 3letých 

oborů vzdělání ukončených výučním listem dosáhnout vyšší vzdělanostní úrovně a získat střední 

vzdělání s maturitní zkouškou, případně pokračovat dále ve studiu ve vyšší odborné (VOŠ) nebo vysoké 

škole. Ve školním roce 2018/2019 vzdělávalo žáky v oborech nástavbového studia 15 středních škol, z 

toho 13 zřizovaných Pardubickým krajem a 2 soukromé.   

V rámci oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem byly stejně jako v předešlém 

roce nejvíce zastoupeny obory skupiny 23 – Strojírenství a strojírenská výroba, 41 – Zemědělství a 

lesnictví a 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus. V odborně zaměřeném středním vzdělávání s maturitní 

zkouškou pak obory ze skupiny 63 – Ekonomika a administrativa a 18 – Informatické obory. 

Vzdělávání ve středních školách je ukončeno závěrečnou nebo maturitní zkouškou, vzdělávání 

v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem. Ve školním roce 2018/2019  proběhla ve středních 

školách již podeváté společná (státní) maturitní zkouška. Žáci skládali dvě povinné zkoušky, a to 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. V rámci pokusného ověřování znalostí 



 

středoškolské matematiky vyhlášeného MŠMT si mohli žáci zvolit výběrovou zkoušku z matematiky 

(tzv. Matematika+).  

Přehled o počtu žáků v posledním ročníku vzdělávání a o počtu absolventů v jednotlivých kategoriích 

dosaženého vzdělání denní formy vzdělávání ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019 v Pardubickém 

kraji dává tabulka 11.  

 

Tabulka č. 11: Ukončování středního vzdělávání  

 

Kategorie dosaženého vzdělání 

školní rok 2016/2017 školní rok 2016/2017 

počet žáků  

v posledním 

ročníku  

absolventi počet žáků  

v posledním 

ročníku  

absolventi 

počet podíl počet podíl 

Všeobecné vzdělávání "K" 980 958 97,8 % 980 958 97,8 % 

S maturitní zkouškou bez OV "M"  1 715 1 293 75,4 % 1 715 1 293 75,4 % 

S maturitní zkouškou a OV "L/0"  360 245 68,1 % 360 245 68,1 % 

S výučním listem "H"  1 385 1 099 79,4 % 1 385 1 099 79,4 % 

S výučním listem "E" 149 103 69,1 % 149 103 69,1 % 

S maturit. zkouškou "L/5" 187 102 54,5 % 187 102 54,5 % 

Praktické školy "C" 58 17 29,3 % 58 17 29,3 % 

Konzervatoř  24 24 100,0 % 24 24 100,0 % 

Celkem 4 858 3 841 79,1 % 4 858 3 841 79,1 % 

Zdroj: KÚ Pardubického kraje, OŠ 

 
 

Struktura hospodářství, pracovní síla a zaměstnanost v Pardubickém kraji 

Ekonomika Pardubického kraje je založena na tradičních průmyslových odvětvích (elektrotechnický 

průmysl, chemický průmysl a strojírenství) a rovněž je významně ovlivňována trendy, které přinášejí 

nadnárodní společnosti působící v kraji. Postupně klesá podíl zemědělství, lesnictví a rybářství. Nízký 

počet obyvatel Pardubického kraje se odráží i v jeho ekonomické výkonnosti, která se pohybuje ve 

většině sledovaných parametrů v pásmu průměru či mírného podprůměru ve srovnání s ostatními 

kraji. Například na tvorbě národního hrubého domácího produktu se Pardubický kraj podílí pouze 4 %, 

což je třetí nejnižší příspěvek k HDP ČR.  

Pro Pardubický kraj je významná průmyslová tradice, zejména v průmyslu elektrotechnickém, 

chemickém (koncentrovaný v Pardubicích), strojírenském, kovodělném, potravinářském a textilním. 

V období transformace neprošla průmyslová struktura kraje ve srovnání s jinými kraji příliš velkými 

změnami (kromě textilního průmyslu) a kraj si tak dokázal udržet diverzifikovanou a relativně silnou 

průmyslovou základnu. V elektrotechnickém průmyslu došlo k rozpadu velkých firem a následnému 

vzniku malých a středních podniků a zároveň přišli i velcí zahraniční investoři. V posledních letech klesá 



 

váha chemického průmyslu a současně se úspěšně rozvíjí automobilový průmysl (Iveco Vysoké Mýto - 

dříve Karosa, SOR Libchavy). Textilní průmysl byl ve 20. století jedním z hlavních zaměstnavatelů 

především na Ústeckoorlicku a Svitavsku, s nástupem konkurence levné čínské produkce však skončila 

nebo výrazně omezila výrobu velká část podniků, což bylo příčinou nárůstu nezaměstnanosti v těchto 

mikroregionech. Za perspektivní v textilním průmyslu lze považovat ty firmy, které přešly od konfekce 

k výrobě technických a funkčních textilií (jejich nejvyšší koncentrace je zejména na Svitavsku). 

Podmínky pro rozvoj strategických služeb jsou nejvýhodnější v krajském městě.  

Ve srovnání s ostatními kraji má Pardubický kraj pestrou teritoriální strukturu exportu, více v něm 

figurují oblasti mimo EU i do rozvojových ekonomik, naopak podíl exportu do skupiny zemí 

označovaných jako evropské tranzitivní ekonomiky a export do dalších zemí je ve srovnání s ostatními 

kraji ČR podprůměrný. Hlavními vývozními partnery Pardubického kraje jsou Německo, Nizozemí a 

Francie. Přímé zahraniční investice míří zejména do elektrotechnického průmyslu. Do Pardubického 

kraje přicházejí nejčastěji dvěma způsoby, a to akvizicí stávajících firem (např. Foxconn – Tesla 

Pardubice, Saint Gobain – Vertex Litomyšl, Iveco – Karosa Vysoké Mýto) nebo jako investice na zelené 

louce (Bühler CZ s.r.o.).  

Role malých a středních podniků (MSP) je v Pardubickém kraji významná. Dle informací Úřadu práce 

v Pardubicích jsou MSP značně navázány na velké podniky (na 1 pracovní místo v nich je vytvořeno 

0,8 pracovních míst v malých a středních podnicích podílejících se na dodavatelských vztazích) a na 

území některých obcí s rozšířenou působností představují tyto velikostní kategorie největší a tedy i 

nejvýznamnější zaměstnavatele. Podíl malých a středních podniků na zaměstnanosti je v Pardubickém 

kraji ve srovnání s ostatními kraji přesto poměrně nízký a v posledních letech dochází ještě ke snižování 

jejich podílu. Absolutně převládají malé a střední podniky ve službách, zároveň je podíl malých a 

středních podniků v sekundární sféře vyšší než 40 % a patří k vyšším v republice. Tento vyšší podíl 

v sekundárním sektoru může souviset právě s velkou návazností na velké podniky. Případný odchod 

velkých investorů by tedy způsobil významné potíže i malým firmám včetně propouštění jejich 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kartogram č. 12: Rozložení jednotlivých typů odvětví v okresech Pardubického kraje. 

 
Zdroj: ÚP ČR 

 

Zaměstnanost dle odvětví a vzdělání zaměstnanců v těchto odvětvích v kraji jsou zachyceny v grafu 

č. 11, který byl zpracován na základě údajů z monitoringu zaměstnanosti realizovaném ÚP ČR 

v Pardubickém kraji k 31. 12. 2017. Ve vybraných odvětvích tento graf vyplnilo 1 017 firem s 91 tis. 

zaměstnanci. Údaje ke konci roku 2018 nejsou prozatím k dispozici. 

 

Graf č. 11: Rozložení zaměstnanosti v Pardubickém kraji dle odvětví kraji (k 31. 12. 2017) 

 



 

Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, dotazníkové šetření 2018 

 

 

Významní zaměstnavatelé z regionálního a mikroregionálního hlediska   

 

Ekonomika Pardubického kraje je založena na tradičních průmyslových odvětvích (elektrotechnický 

průmysl, chemický průmysl a strojírenství) a rovněž je významně ovlivňována trendy, které přinášejí 

nadnárodní společnosti působící v kraji. Postupně klesá podíl zemědělství, lesnictví a rybářství. Níže 

jsou uvedeny firmy, které v rámci daných mikroregionů lze považovat za významné zaměstnavatele 

z hlediska počtu zaměstnanců a také z hlediska dynamiky jejich vývoje v posledním roce (zpracováno 

podle údajů ÚP ČR, Krajské pobočky v Pardubicích).  

Okres Chrudim:  
 
Hlinsko  
Backer Elektro CZ a.s. (výroba a prodej topných těles a elektrotechnických součástí) 
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko (velkoobchod a maloobchod) 
MEGATECH Industries Hlinsko (výroba plastových dílů pro automobilový průmysl)  
Mlékárna Hlinsko, a.s. (výroba potravinářských výrobků a nápojů) 

PŘÍHODA s.r.o. (výroba vzduchového potrubí) 
Technolen technický textil s.r.o. (tkaní technických textilií) 

 
Chrudim 
Alukov HZ, spol. s r.o. (výroba hliníkových oken, zastřešovacích konstrukcí) 
Chrudimská nemocnice, a.s.  
KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o. (výroba pružin, tlumičů) 
NIKA Logistics, a.s. (silniční nákladní doprava) 
S & Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (zámečnictví, výroba kování, pálení laserem) 
SIAG CZ, s.r.o. (výroba a montáž svařovaných konstrukcí, výroba komponentů větrných elektráren) 
T M T spol. s.r.o. (výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 
Vodafone Czech Republic a.s.  
Východočeské plynárenské strojírny, a.s. 
 
Skuteč 
EGOTEP, družstvo invalidů (logistické a distribuční služby, internetový obchod) 
ORTO SHOES s.r.o. (výroba obuvi) 
SANTÉ – výroba, s.r.o. (výroba obuvi) 
SINTEX, a.s. (výroba pletených materiálů) 
 
Třemošnice 
CEMEX Cement, k.s. – původně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu (výroba cementu, dlažby, prodej 
stavebních hmot) 
DAKO-CZ, a.s. (výroba hydraulických prvků a agregátů pro kolejová vozidla) 
ELECTROPOLI Czech Republic s.r.o. (povrchová úprava a zušlechťování kovů) 



 

KOVOLIS HEDVIKOV a.s. (kovoobrábění, tlakové lití, výroba forem a nástrojů) 

 

Okres Pardubice: 
 
Holice  
BV elektronik s.r.o. (výroba tlumivek a elektrických odporů) 
Erwin Junker Grinding Technology a.s. (výroba univerzálních a číslicově řízených obráběcích strojů 
průmyslovým způsobem) 
 
Pardubice 
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (životní a neživotní pojištění) 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. (městská a meziměstská doprava) 
Explosia a.s. (výroba a výzkum v oboru průmyslových trhavin, střeliv a munice) 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (kolejové, mostní, inženýrské, pozemní, elektro stavby) 
JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. (výroba mechanických dílů do převodovek osobních aut) 
KYB Manufacturing Czech s.r.o. (výroba tlumičů) 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
O2 Czech Republic a.s. (telekomunikační služby) 
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (výroba autorádií) 
RONAL CR s.r.o. (výroba hliníkových kol do osobních automobilů) 
společnosti skupiny FOXCONN (výroba PC, elektronických a optických přístrojů a zařízení) 
Synthesia, a.s. (výroba základních chemických produktů, těžkotonážní chemie) 
 
Přelouč 
Elektrárna Chvaletice a.s. 
KIEKERT-CS, s.r.o. (výroba centrálních autozámků) 
MPH Medical Devices s.r.o. (výrobce jednorázových zdravotnických potřeb) 

 

Okres Svitavy: 

 

Litomyšl  
Litomyšlská nemocnice, a.s. 
MACH DRŮBEŽ a.s. (chov drůbeže) 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (výroba skleněných vláken pro průmysl)  
STORY DESIGN, a.s. (výroba nábytku a tvorba interiérů) 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd (rostlinná a živočišná výroba) 
 
Moravská Třebová 
ATEK s.r.o. (výroba pryžových a plastových výrobků pro automobilky) 
Czech Blades s.r.o. (výroba nožířských výrobků) 
KAYSER, s.r.o. (výroba a prodej láhví na plyn a bombiček) 
Odborný léčebný ústav Jevíčko (zařízení pro léčbu plicních onemocnění) 
REHAU, s.r.o. (výroba plastových výrobků pro automobilky) 
 
Polička 



 

Koh-i-noor Ponas s.r.o. (plastické výlisky pro automobilní a elektrotechnický průmysl) 
Poličské strojírny a.s. (výroba pneumat. systémů, čerpací a měřící techniky, munice) 
Ravensburger Karton s.r.o. (výroba společenských her, hraček, kartonáže, obalů) 
THT Polička, s.r.o. (výroba požární techniky) 
ZŘUD - Masokombinát Polička, a.s. (řeznická a uzenářská velkovýroba) 
 
Svitavy 
Fibertex, a.s. (výroba nábytkových, vlnařských a bavlnářských tkanin) 
P-D Refractories CZ a.s. (výroba žáruvzdorných keramických výrobků) 
Schaeffler Production CZ s.r.o. (výroba systémů pro motory a převodovky) 
Svitavská nemocnice, a.s. 
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. (výroba papírových obalů) 

 
 

Okres Ústí nad Orlicí: 
 
Česká Třebová 
CZ LOKO, a.s. (opravy, modernizace a výroba lokomotiv a jiných kolejových vozidel)  
ČD Cargo, a.s. 
České dráhy, a.s. 
KORADO, a.s. (výroba ocelových otopných těles, radiátorů) 
Metrans, a.s. (kontejnerová přeprava) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
Králíky 
INTERCOLOR, akciová společnost (úprava a barvení pletenin a tkanin) 
OMB composites EU a.s. (výroba plastových a pryžových výrobků) 
SNĚŽNÍK (sportovní a rekreační činnosti – provoz lyžařského areálu) 
 
Lanškroun 
AVX Czech Republic s.r.o. (výroba elektronických součástek, zejména tantalových kondenzátorů) 
FOREZ s.r.o. (konstrukce a výroba forem a nástrojů) 
Formplast Purkert CZ, s.r.o. (výroba forem a vstřikování plastů) 
Schaeffler Production CZ s.r.o. (výroba forem a nástrojů, vstřikovacích forem) 
SCHOTT CR, s.r.o. (výroba sklo-kovových pouzder pro automobilový průmysl) 
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 
 
Ústí nad Orlicí 
DWLa s.r.o. (výroba elektronických součástek) 
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí (síť maloobchodních prodejen) 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (Orlickoústecká nemocnice) 
Rieter CZ s.r.o. (výroba textilních strojů a strojírenských komponentů) 
Schaltag CZ s.r.o. (výroba rozvaděčů, mechatronické a robotické systémy) 
SOR Libchavy spol. s r.o. (výroba autobusů) 
 
Vysoké Mýto 



 

Autoneum CZ s.r.o. (výroba izolace do osobních a nákladních aut) 
Iveco Czech Republic, a.s. (výroba autobusů) 
Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší 
 
Žamberk 
Bühler CZ s.r.o. (výroba strojů zejména pro potravinářský průmysl) 
Isolit-Bravo, spol. s r.o. (výroba kuchyňských přístrojů, lisovacích forem, plastů) 
OEZ s.r.o. (dodavatel produktů a služeb v jištění elektrických obvodů a zařízení) 
Šmídl s.r.o. (mezinárodní kamionová doprava, spediční služby) 

 

Závěr: 
 
Z provedené analýzy vzdělávání v kraji vyplývá, že demografický vývoj v Pardubickém kraji je prakticky 

shodný s vývojem v celé ČR, jeho hlavními znaky je stárnutí populace a nárůst populace převážně 

v důsledku stěhování v rámci republiky a imigrace cizinců.   

Tradiční specializované průmyslové obory v Pardubickém kraji (elektrotechnický, chemický, 

strojírenský, kovodělný, potravinářský a textilní průmysl) byly v minulých letech doplněny poměrně 

vysokým podílem podniků, které jsou orientované na produkci dílů pro automobilový průmysl, 

zejména v Německu, a zaměstnávají pracovníky s nižší kvalifikací. V případě recese, tak vznikne 

problém s jejich zaměstnaností. Je proto třeba, aby se školství spolupodílelo s dalšími partnery na 

změnách, jejichž důsledkem bude změna z nabídky levné pracovní síly na nabídku vysoce vzdělané 

pracovní síly pro sofistikovanou kvalitní výrobu. Společně s nastupujícími změnami, které přináší Práce 

4.0, jde o dlouhodobý proces, jehož výstupem by měli být všestranní pracovníci, vybavení 

kompetencemi pro 21. století, schopní rozhodovat a přejímat osobní zodpovědnost, současně zvládat 

spolupráci v kolektivu a průběžně se vzdělávat v procesu celoživotního učení. 

 Spolupráce škol a firem je jednou z cest, která umožňuje žákům, resp. studentům, seznámení s reálnou 

podobou práce ve firmě, mající obdobné zaměření, jako je jejich studijní obor. Rovněž je velmi přínosná 

spolupráce některých firem s výzkumem a současně se školami, která může přinést potřebné podněty 

pro žáky, při jejich volbě povolání, i pro učitel, při udržování kontaktu s reálnou praxí a jejím dalším 

směřováním. Významní zaměstnavatelé v kraji jsou mezi těmi firmami, které se této spolupráci se 

školami, resp. spolupráci s výzkumem a školami, věnují.  

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji již nemá prakticky kam klesnout, aktuálně je nejnižší z celé ČR a 

volných míst je cca 5x více. Nejvyšší poptávka je po středoškolských pracovnících v technických 

oborech a řemeslnících technických a stavebních oborů. Přestože nezaměstnanost v Pardubickém kraji 

je aktuálně na naprostém minimu, stále se projevuje dlouhodobý jev, kdy nezaměstnanost čerstvých 

absolventů je vyšší, jak krajský průměr. I z tohoto důvodu je nezbytné, aby absolventi středních škol 

byli připraveni nabídnout kvalitní praktické znalosti a dovednosti, odpovídající požadavkům rychle se 

vyvíjejících oborů. Firmy také dlouhodobě hledají strojírensky vysokoškolsky vzdělané odborníky, ale 

Univerzita Pardubice nemůže konkurovat školám se strojírenskými fakultami. Toto je však 

problematika, kterou střední školství přímo ovlivnit nemůže. 



 

Z výše uvedeného vyplývá, že střední školy by měly ještě více než dosud reagovat na to, co region 

potřebuje, je třeba rozvíjet i celoživotní učení a připravovat již nyní žáky na skutečnost, že v průběhu 

svého pracovního života budou měnit několikrát svoji profesi. Střední škola by měla rozvíjet 

kompetence žáků, které získali na základní škole a navázat na ně kompetencemi pro 21. století. 

Současně je třeba, aby se zvyšovala finanční, ekonomická a jazyková gramotnost obyvatel, i zde by 

měly střední školy hrát důležitou roli.  

 
Zpracovala: Ing. Hana Procházková 


