A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
DEZA, a. s., Valašské Meziříčí je jednou z největších firem v regionu
a současně i jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Stejně jako strojírenské a elektrotechnické firmy pociťuje i Deza nezájem mladých lidí o technické
obory. Na trhu práce nejsou lidé, kteří by chtěli a mohli v Deze pracovat. Proto
Deza dlouhodobě a trvale spolupracuje s řadou středních a vysokých škol. Vedle
toho, že pořádá pro školy všech stupňů standardní exkurze, připravuje pro ně
i speciální, různě zaměřené programy.
Exkurze však nejsou jedinou ani hlavní formou spolupráce. Těžiště spolupráce se školami spočívá jednak v individuálních projektech s konkrétními školami,
jednak v aktivní účasti v republikových i regionálních programech. V neposlední
řadě podporuje Deza školy i finančně – přispívá na vybavení a zařízení, umožňuje
studentům odborné stáže, motivuje sponzorováním cen v různých odborných vědomostních soutěžích.
Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou podporuje Deza akce, které
ukazují výhodné propojení mezi nabídkou vzdělání (školy technického zaměření)
a možného uplatnění přímo ve firmách (dřívější burzy škol, dny řemesel či veletrhy
vzdělávání). Jednou z nejúčinnějších metod je maximální informační otevřenost.
Rodiče i občané z okolí se tak mohou přesvědčit, že Deza je perspektivní a prosperující zaměstnavatel, který má technickým oborům co nabídnout. Jedním ze zdrojů informací jsou například podnikové noviny Valašský chemik, který Deza vydává
jak pro svoje zaměstnance, tak pro širokou veřejnost.
Deza trvale spolupracuje s řadou středních a vysokých škol. Nejtěsnější
vztahy má s Integrovanou střední školou – centrem odborné přípravy ve Valašském Meziříčí. V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci zajišťuje studentům
nezbytnou odbornou praxi v průběhu studia. Deza však nabízí studentům
chemických oborů i prospěchové stipendium. Studenti tak mohou již od prvního ročníku ulehčit rodičům a své kapesné navýšit podle studijních výsledků
až o 400 Kč/měsíc. Deza spolupracuje i se základními školami. Organizuje pro
žáky a učitele odborné exkurze a ukázky reálné praxe. Jinou formou spolupráce a pomoci je též aktivní účast firmy na organizování soutěží. V projektu
Deza očima studentů se mohli žáci ISŠ-COP velmi detailně seznámit s mnoha aspekty činnosti Dezy v rámci jednotlivých výrob i širších souvislostí
v kontextu regionu a chemického průmyslu. V soutěži Hledáme nejlepšího
mladého chemika Deza zastřešuje pořádání krajského kola zaměřeného na
žáky základních škol. Soutěž získává každý rok na významu. V roce 2015 se jí
zúčastnilo téměř 10 000 žáků základních škol z celé ČR.
Deza však potřebuje i vysokoškolsky vzdělané odborníky. Začíná nově intenzivněji spolupracovat s Gymnáziem Františka Palackého, jehož studentům
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po absolvování vysoké školy dává možnost dobrého a zajímavého uplatnění.
V rámci výuky chemie budou moci studenti v menších skupinách absolvovat
čtyři tematické exkurze vedené odborníky z firmy, zaměřené na oblasti: voda
v chemické výrobě, benzen ze všech stran – výroba, analytika, toxikologie
a vliv na životní prostředí, použití, principy ekologizace chemických procesů
a výroba ftalanhydridu.
Významnou kapitolou v oblasti školství je spolupráce s vysokými školami.
Bez nadsázky lze říci, že Deza po celou dobu své existence intenzivně spolupracuje s vysokými školami ať už při řešení konkrétních úkolů, do jejichž řešení se
zapojují i studenti, nebo tím, že poskytuje zázemí a podporu vysokoškolským
studentům při řešení a vypracování jejich projektů a kvalifikačních prací.
V nedávné době se podílela například na unikátním projektu propojení průmyslu a školy Partnerství pro chemii ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.
S touto univerzitou spolupracuje i nadále. Velmi úzké vztahy vždy Deza měla
s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava. V současné době
se podílí na dvou projektech Institutu environmentálních studií této školy.
Nevýznamnou není ani spolupráce s Baťovou univerzitou Zlín. Podílí se například na projektu fakulty managementu a ekonomiky Nadaní studenti.
Deza se zapojuje i do mezinárodní spolupráce. V rámci IASTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience –
Mezinárodní asociace pro výměnu studentů pro technickou praxi) absolvuje
každý rok v Deze dlouhodobou stáž několik studentů.
Foto č. 1 Personální ředitel Dezy Ing. Ladislav Haiker blahopřeje vítězům letošního
krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika
Foto č. 2 Brazilská studentka Laura Alves dos Santos Kuntz - zatím poslední stážistka
programu IASTE
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