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Seminář

23. ročník
Dům kultury Kroměříž

10. a 11. května 2016

Technické provedení: Okresní hospodářská komora Kroměříž,
SŠ–Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,

SŠ–Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9
Tisk: A. Michajlovič, Kroměříž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj
Hospodářská komora České republiky

Úřad práce České republiky
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Partneři semináře:

Záštitu převzali:
Mgr. Bohuslav Sobotka – předseda vlády ČR

Mgr. Michaela Marksová – ministryně práce a sociálních věcí
Ing. Karla Šlechtová – ministryně pro místní rozvoj

Ing. Jan Mládek, CSc. – ministr průmyslu a obchodu
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident HK ČR
Ing. Dagmar Kuchtová – generální ředitelka

Svazu průmyslu a dopravy ČR
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
Mgr. Jaroslav Němec – starosta města Kroměříže

Pořadatelé:

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte účast vyplněním závazné přihlášky, kterou zašlete do 30. dubna 2016
na níže uvedené kontakty, nebo e−mailem na adresu ohkkm@ohkkm.cz.

Přihláška je k dispozici na www.ohkkm.cz. V případě elektronického přihlášení si, prosím, vyžádejte oznámení o přečtení.
Okresní hospodářská komora Kroměříž

Komenského nám. 435
767 01 Kroměříž
IČ: 607 30 960

DIČ: CZ60730960
tel.: +420 603 247 784
e−mail: ohkkm@ohkkm.cz

2. Uhraďte účastnický poplatek 2 500 Kč včetně DPH, v případě zájmu o ubytování i zálohu 500 Kč za nocleh z 10. na 11. 5. 2016.
Případný doplatek za ubytování bude hrazen při prezenci. V účastnickém poplatku jsou zahrnuty náklady na seminář včetně stravování, vstupu

na doprovodné akce a CD.

Na přihlášce vyplňte variabilní symbol (IČ Vaší organizace) a celkovou částku úhrady.

Číslo bankovního účtu: 107−3708610297/0100

3. Při prezenci, prosím, předložte doklad o zaplacení poplatku.
4. V případě potřeby podrobnějších informací volejte OHK Kroměříž:  +420 603 247 784

město Kroměříž Okresní hospodářská komora
Kroměříž

„Priority ve vzdělávání a trh práce“

Chropyňská strojírna, a.s.

Global Business s.r.o.

Elektro Kroměříž a.s.

koná se při příležitosti 75. výročí SŠ−Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ − KROMĚŘÍŽ 2016CELOŽIVOTNÍ UČENÍ − KROMĚŘÍŽ 2016

TOSHULIN, a.s.

Kromexim a.s.



10. května 2016 − úterý

11. května 2016 − středa

08.00 − 12.45 Prezence účastníků, Dům kultury
Moderuje Mgr. Ivo Jupa, předseda Koordinační skupiny
pro komplementarity OPZ a OP VVV

13.00 − 13.20 Přivítání
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříž
Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR

13.20 − 14.20 Úvodní blok
� Průmysl 4.0 – česká cesta

Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra MPO
� Motivace českých firem a jejich zaměstnanců

akceptovat koncept Průmysl 4.0
Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu
a dopravy a prezident Elektrotechnické asociace

� Měnící se trh práce
JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce
zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV

� Modernizace odborného vzdělávání
Mgr. Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT

14.20 − 14.50 Panelová diskuze
vystupující z úvodního bloku
Ing. Pavel Roman, viceprezident ČNOPK

14.50 − 15.15 Přestávka

15.15 − 16.30 Blok I
Priority ve vzdělání na národní a krajské úrovni

� Podpora vzdělávání z Evropských strukturálních
a investičních fondů s důrazem na celoživotní učení
Ing. Radana Leistner Kratochvílová, vedoucí oddělení
řízení strategie regionálního rozvoje MMR

� OP VVV − rozvoj lidských zdrojů pro znalostní
ekonomiku a udržitelný rozvoj
PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení
sekce operačních programů MŠMT

� Podpora krajského akčního plánování − představení
projektu OP VVV
PhDr. Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV
Mgr. František Novák, hlavní manažer projektu NÚV

9.30 − 10.00 Blok III Další vzdělávání a trh práce

� Spolupráce MPSV a MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání –
Koordinační skupina pro komplementarity OP Z a OP VVV
Mgr. Ivo Jupa, předseda Koordinační skupiny pro
komplementarity OPZ  a OP VVV

� Vybrané projektové záměry podporované z OP Z
RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel FDV
Ing. Zdeněk Osmanczyk, ředitel odboru projektová
kancelář  GŘ ÚP ČR

10.00 − 11.00 Blok IV Mistrovská zkouška

� Vytvoření systému mistrovské zkoušky
a mistrovských kvalifikací – projektový záměr OP Z
Mgr. Viktor Kubát, MBA, ředitel Odboru dalšího
vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT
Ing. Jiří Strádal, hlavní metodik projektu Rozvoj a
implementace NSK  NÚV
Roman Pommer, viceprezident HK ČR

� Panelová diskuze:
vystupující z bloku IV
Zaměstnavatelské cechy a svazy

11.00 – 12.00 Závěrečná diskuse, přijetí závěrečného memoranda

� Výsledky šetření na školách a možnosti jejich využití
při tvorbě Krajských akčních plánů
Mgr. Martin Úlovec, vedoucí oddělení pro analýzy trhu
práce a vzdělávání NÚV

� Krajský akční plán Zlínského kraje
Mgr. Stanislav Jaša, odbor strategického rozvoje ZK

16.30 − 17.00 Blok II
Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou trhu práce –
opatření politiky zaměstnanosti

16.30 − 16.50 � Role služeb zaměstnanosti při snižování nesouladu
mezi nabídkou a poptávkou trhu práce
PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR

16:50 − 17:00 Diskuze

17.30 − 19.00 Večeře ve SŠ−COPT
ul. Nábělkova, vchod z Bezručova parku

19.00 prohlídka sálů v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

20.00 slavnostní koncert v Arcibiskupském zámku Kroměříž

Trend zvaný Průmysl 4.0 akcentuje potřebu
provázanosti odborného vzdělávání s měnícími se
požadavky trhu práce i s podobou stávajících či nových
kvalifikací. Priority v oblasti vzdělávání, které následně
ovlivní práci škol,  chceme krajům pomoci stanovit
v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování.

PhDr. Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV

Vážení,
s partnery 23. ročníku tradičního semináře Celoživotní

učení jsme připravili jednání na více než aktuální téma.
Máte možnost vyslechnout přední odborníky, vyjádřit
svůj názor, prohloubit své zkušenosti a navázat
kontakty. Dovolte, abych Vás pozvala na tento seminář
do krásné Kroměříže.

Jaroslava Nováková, ředitelka OHK,
tajemnice přípravného výboru

Vážení účastníci,
město Kroměříž se již po 23. stává místem konání

semináře Celoživotního učení se záměrem pokračovat ve
sdílení nových poznatků, konceptů a vizí zaměřených na
stále více aktuální téma počátečního odborného vzdělávání.
Oceňuji, že zásadní otázky spojené se způsoby motivace
žáků a mladých lidí ke studiu technických oborů z loňského
ročníku semináře budou dále rozvíjeny a vztaženy cíleně

k problematice trhu práce. Kontext naší současné doby i s ohledem na dění
v celosvětovém měřítku potvrzuje, jak důležitá je příprava na budoucnost,
správný odhad procesů a principů vývoje. I z tohoto důvodu považuji setkání
odborníků a profesionálů za nezbytnou cestu pro stanovení optimálních strategií
a funkčních řešení problémů v konkrétních oblastech. Věřím, že kroměřížské
setkání opět splní své poslání a vytvoří prostor pro bohatou diskuzi nejen
k tématu počátečního odborného vzdělávání v propojení s trhem práce. 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

10. května 2016 − úterý

I nadále chceme podporovat manuální zručnost dětí
v předškolním vzdělávání i v rámci základních škol. Za
základní i střední školy jsem ráda, že se pomalu rozvíjí
spolupráce mezi společnostmi, firmami a školami
z hlediska podpory praktické výuky, přičemž naše vláda
dosáhla konkrétně toho, že společnosti mají nově možnost
při podpoře praktické výuky v rámci své firmy dosáhnout
na daňové odpisy ohledně investic. Co se týče další

podpory v oblasti technického vzdělávání – osobně bych velice ráda věnovala
pozornost přírodovědným oborům v rámci gymnázií a v návaznosti i na
vysoké školy protože technické vzdělávání pro budoucí investory a úspěch
žáků a studentů na trhu práce je důležitý i z toho důvodu, kam budou
investice směrovat, přičemž se bude hodně v budoucnosti jednat právě
o vysoké technologie a oblast IT.          Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.,

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


