
 

   

ZÁPIS 
z jednání klíčových subjektů trhu práce v území MAS Moravská brána a Hranicka  

čtvrtek 25. 8. 2015, zasedací místnost MěÚ Hranice 

 

Dne 25. 8. 2015 proběhlo v Hranicích první setkání klíčových subjektů trhu práce v území MAS 
Moravské brány a Hranicka. Jednání inciovaly kanceláře MAS Moravská brána (Vendula Hluzinová) a 
Mikroregionu Hranicko (Marcela Tomášová, Žaneta Rosová) jako pokračování lokálních diskuzí 
v rámci realizace projektu PMOS (Podpora meziobecní spolupráce). Zúčastnilo se celkem 31 lidí, a to 
z řad zástupců firem, škol a ÚP, dále zástupce MAS Hranicko, MAS Moravská brána, DSO 
Mikroregionu Lipensko, představitelé místní samosprávy města Hranice a expert regionálního 
zastoupení SP ČR v projektu Sektorové dohody. 

Na počátku jednání došlo k představení projektu PMOS, jeho výstupů, MAS a její role v regionu, 
SCLLD a zdůvodnění vyvolání schůzky, dále se představili jednotliví účastníci zároveň s uvedením své 
pozice a postoje ke stavu a vývoji trhu práce v území. Už při tomto představování došlo ke shodě 
v základních rizicích stavu a budoucího vývoje trhu práce: 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech, který se v následujících letech 

ještě prohloubí. 

 Neexistující systém adaptace školské sféry na požadavky trhu práce, malé využití 

observačních dat systematicky u všech článků tohoto řetězce.  

 Nejasnost v rolích jednotlivých subjektů trhu práce na jeho vývoji. Shoda v iniciační roli firem, 

neshoda v roli škol a v systému vzájemné provázanosti ve věci adaptability na požadavky trhu 

práce. 

 Nutnost posílení role ZŠ ve věci poradenství žákům s volbou budoucího povolání (se 

zohledněním všech překážek, se kterými se školy potýkají)  

 Nutnost plošné propagace poptávaných oborů všemi možnými cestami  

 

V dalším průběhu byly poskytnuty tři okruhy informací:  

1. Pan Pospíšil ze Svazu průmyslu a dopravy nastínil význam Regionální sektorové dohody: 

V rámci ČR je podepsáno 13 regionálních sektorových dohod a 8 oborových, k podpisu je 

připravena Národní sektorová dohoda. Cílem regionální sektorové dohody je řešit 

problematiku rozvoje lidských zdrojů v kraji a udržet tak konkurenceschopnou a produktivní 

ekonomiku s využitím potenciálu lidských zdrojů v regionu. Aktéry jsou zaměstnavatelé, 

zástupci zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajské samosprávy a státní správy, kteří svým 

podpisem vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na 

realizaci konkrétních opatření. V souvislosti s RSD vystoupila p. Kapounová, ředitelka ÚP 

Přerov, a informovala účastníky o chystané Burze práce a vzdělávání (za účastni firem a 

odborných škol), která je připravovaná na 15. 10. 2015 na Výstaviště v Přerově.  



 

2. V. Hluzinová informovala o modelu paktu zaměstnanosti - jedná se o strategické partnerství 

podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí završeno oficiálním podpisem dokumentu 

o uzavření paktu. Cílem paktu je významně přispět ke změně na trhu práce.  Jako příklad 

dobré praxe: V roce 2011 byl podepsán Pakt zaměstnanosti v Ostravě mezi 

Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou 

hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 

V současné době se pakt zaměstnanosti chystá také v Olomouckém kraji. V území však chybí 

propojovací článek mezi tokem informací z kraje a od firem a škol, tuto úlohu by mohly 

zaplnit mikroregiony nebo místní akční skupiny v rámci realizace SCLLD. 

3. Na otázku, zda má někdo z firem zkušenosti se spoluprací ze školami v oblasti informovanosti 

žáků a rodičů, vystoupila paní Kutinová z firmy SSI Schäefer – naše firma umožňuje stáže a 

praxe studentům 2. - 4. ročníku středních škol a také VŠ požadovaných oborů, vzděláváme 

pedagogy v nových technologiích, poskytujeme studenům stipendijní program (se závazkem 

budoucího zaměstnání studenta), nabízíme návazná stipendia (pro studenty na VŠ), v rámci 

ZŠ dělají nábory žáků prostřednictvím SPŠ Hranice případně jiných středních škol, ze kterých 

je uplatnění ve firmě, umožňují exkurze školám do firmy, měli ambici uskutečnit setkání 

výchovných poradců, což se setkalo z nulovým zájmem ze strany ZŠ.  

Na setkání se průběžně diskutovalo, z těchto výměn informací lze shrnout několik praktických 
výstupů a několik tematických okruhů, z nichž by další praktické kroky měly vzejít. Zde je prostor pro 
Vaši další aktivitu, o kterou Vás velmi prosíme.  

Praktické výstupy z jednání:  
1. O hranickém setkání byla vytvořena tisková zpráva, zveřejněná v pátečním (28. 8. 2015) 

vydání Hranického deníku, v Deníku přerovském vyjde v pátek 4. 9. 2015.  

2. Informování zástupců obcí (a všech, na které mají kanceláře mikroregionů využitelné 

kontakty) 

a. O volných pracovních místech ve firmách - návrh p. Holubové (fa. Sigma Pumpy), 

bude projednán na nejbližších setkání se starosty obcí mikroregionů. Má-li kdokoli 

zájem o tuto formu prezentace, prosím zašlete do pondělí 7. 9. 2015 na oba kontaktní 

emaily (m.tomasova@regionhranicko.cz; vendula.hluzinova@mas-

moravskabrana.cz), co má být komunikováno.  

b. O akcích organizovaných na podporu slaďování trhu práce a vzdělávacího systému – 

Burzy práce, dny otevřených dveří ve firmách, školách, info o stipendiích, besedách s 

rodiči… Prosíme o zaslání informací o všech Vám známých aktivitách, které se budou 

realizovat v následujícím školním roce 2015/2016, nejen ve školách, ale i ve firmách, 

na ÚP… Cokoli víte. Dublující se informace sladíme.  Uveďte prosím termín, místo, 

kontakt na organizátora, pro koho je akce určena a kdo se jí zúčastní. Sesbírané 

informace seskupíme, rozešleme a budeme dále prezentovat v jednom přehledném 

souboru. Kontakty a termín stejné jako v přechozím bodu - 7. 9. 2015, 

m.tomasova@regionhranicko.cz; vendula.hluzinova@mas-moravskabrana.cz. 

Použijte prosím oba kontakty. 

3. Kontaktlist všech účastníků setkání – rádi bychom v návaznosti daly všem zúčastněným 

navzájem k dispozici seznam zúčastněných včetně kontaktů. Pokud s tímto nesouhlasíte, 
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prosím vyjádřete svůj nesouhlas v rámci odpovědi na tento zápis do pondělí 7. 9. 2015, a to 

opět na oba uvedené emaily.  

 

Návrhy dalších aktivit: 

V rámci brainstormingu padlo několik potenciálních budoucích okruhů spolupráce – výběr z níže 
uvedených (možno doplnit vlastní), jejich rozpracování, navržení a zrealizování konkrétních kroků se 
budeme věnovat na návazných setkáních, už více pracovních. Seřaďte prosím do 7. 9. 2015. níže 
uvedené okruhy dle Vašich preferencí k řešení. Z tohoto „hlasování“ určíme pořadí priorit a 
navrhneme další postup.  

A. Popularizace technického vzdělávání 
a. Sdílené dílny + doprava, návaznost na MAPy, organizace a financování technických 

kroužků nebo jakékoli jiné zapojení do výuky 
b. „Místo notebooků Merkur“ – jakákoli forma spolupráce podniků a škol formou 

dodávek materiálu, sponzoringu, příp. společné projekty škol na nákup výukových 
pomůcek.  

B. Shrnutí legislativních překážek u všech článků systému adaptace trhu práce (na straně ZŠ, SŠ, 
ÚP i podniků), jejich transfer do struktur s možností legislativu ovlivňovat (NS MAS, SMO, 
SMS, … Učící se síť Paktů zaměstnanosti)  

C. Práce se základními školami 
a. Zintenzivnění role a informovanosti výchovných poradců a školních preventistů 

v oblasti směrování žáků ZŠ na trhu práce při volbě budoucího povolání už na ZŠ 
b. Besedy s rodiči – propagace nejvíce poptávaných oborů a pozic na trhu práce 

D. Využití struktury MASek a mikroregionů k systematickému informování obcí a dalších 
subjektů v území. Prvním krokem je výše zmíněný „termínovník akcí“ a projednání 
zveřejňování nabídek volných pozic firem z území prostřednictvím MASek a mikroregionů 
přímým mailingem, rozhlasovou formou, prostřednictvím webu. Další nastavení a systemizaci 
je nutno projednat.  

Shrnující informace – neváhejte prosím už v této počáteční fázi spolupráce využít vznikající 
informační sítě na platformě mikroregionů a MASek na Hranicku a Lipensku. Využívejte oba vše 
uvedené kontakty k šíření informací. Můžeme nabídnout zprostředkování různých forem kontaktu na 
různé instituce a místa, která Vás mohou zajímat. Neváhejte proto, prosím, ani s vyslovením 
případných dotazů a požadavků, se kterými bychom Vám ve věci podpory zaměstnanosti, eventuálně 
využívání existujících nástrojů na podporu zaměstnanosti, mohli pomoci.  

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další spolupráci.  

 








