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KRAJSKÁ HOSPODÁŘŠKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE

300 firem
a
živnostníků

člen
HK ČR

KDO JSME?
• jediná podnikatelská reprezentace zřízená zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
• nejsme státní organizací

• nejsme napojeni na státní rozpočet
• vznik za účelem:
- podpory podnikatelských aktivit;
- poskytování služeb;
- organizace vzdělávacích činností;
- vydávání odborných stanovisek (osvědčení o původu zboží, ATA karnety) atd.;
- připomínkování návrhu zákonů.

NA ČEM STAVÍME?
Spojnice mezi školami a firmami

Platforma pro setkávání firem a živnostníků

Profesionální úřad

Hlavní téma KHK ZK- ZAMĚSTNANOST
PROČ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ?

• Průmyslový region potřebuje
odborníky v technických
profesích
• Žáci i rodiče potřebují
• informace o poptávce na
trhu práce
• informace o možnostech
pracovního uplatnění v
regionu
• autentické zážitky z
reálného pracovního
prostředí

AKCE NA PODPORU KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Střední školy

Základní školy
• Technické jarmarky
• Veletrhy práce a vzdělávání

• Girls day
• Inspirace středoškolákům

Síťování škol a firem
• Konference pro kariérové a výchovné
poradce

AKTIVITY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Technické jarmarky
• Zlín
• Vsetín
• Rožnov pod
Radhoštěm
• Valašské Meziříčí
• Uherský Brod
• Uherské Hradiště
Realizace:
• 6 akcí/rok

Exkurze ve firmách pro
žáky 8. a 9. tříd ZŠ
s cílem ukázat reálné
výrobní provozy
a reálné profese v
jejich regionu

AKTIVITY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veletrhy práce a vzdělávání
Cílem je představit žákům 8. a 9.
tříd možnosti pracovního
uplatnění v souvislosti
s volbou povolání a výběrem
studijního oboru na SŠ

Jednodenní akce
• Zlín – 3.11.2021
(Kongresové centrum Zlín)
• Kroměříž
(Dům kultury Kroměříž)

Realizace: 2 akce/rok

AKTIVITY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Inspirace středoškolákům
Zlín-Vsetín-Uherské Hradiště-Kroměříž
Akce může být realizována prezenční
nebo distanční formou dle aktuální
epidemiologické situace.
Prezenční forma
Exkurze pro studenty 2.-3. ročníků
gymnázií s cílem představit průmyslově
vyspělá pracoviště v regionu a probudit
zájem o studium technických oborů na
VŠ

AKTIVITY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Inspirace středoškolákům
Zlín-Vsetín-Uherské Hradiště-Kroměříž
Distanční forma
Video reportáž s on-line setkáními – akce v rozsahu cca 2 hodin rozdělená
do 3 bloků:
- video reportáž,
- on-line setkání se zástupcem firmy/ s personalistou,
- on-line setkání se zástupcem VŠ.
Realizace:
• 2 akce/rok

AKTIVITY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Girls day

Představení zajímavých možností pracovního
uplatnění dívek v technických profesích.

AKTIVITY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Girls day
Akce může být realizována prezenční nebo distanční formou dle aktuální
epidemiologické situace.
Prezenční forma
Inspirativní setkání žákyň, výchovných/kariérových poradců, pedagogů se
zástupci vybrané technologicky vyspělé firmy ve Zlínském kraji, která dává
příležitost ženám v technických profesích.
Cílem je představit zajímavé STEM profese ve vazbě na reálné příběhy
skutečných osob a reálné možnosti regionálních firem.

AKTIVITY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Girls day
Distanční forma
Video reportáž s on-line setkáními – akce v rozsahu cca 3 hodin rozdělená do 4
bloků:
- video reportáž,
- on-line setkání se zástupcem firmy/ s personalistou/ s inspirativními ženami,
- on-line setkání se zástupcem VŠ,
- on-line setkání se zástupci organizací podporující genderovou rovnost
(vyšší uplatnění žen v STEM oborech).
Realizace: 1 akce/rok

AKTIVITY PRO PODPORU SÍŤOVÁNÍ FIREM A ŠKOL
Konference pro kariérové a výchovné poradce
• Podpora spolupráce kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli na
regionální úrovni.
• Zajištění aktuálních informací o pracovních příležitostech, pracovních
podmínkách a potřebných dovednostech absolventů pro přijetí na pracovní
pozici.
• Podpora STEM oborů,
které jsou pro region klíčové.
Realizace:
1 akce/rok

Výstupy – Technické jarmarky

2018

2019

Říjen-listopad

Říjen-listopad

• Realizováno 5 akcí
• Zapojeno 26 firem
• Návštěvnost: 1 586 žáků 8. a 9. tříd ZŠ v
regionu

• Realizováno 5 akcí
• Zapojeno 29 firem
• Návštěvnost: 1 366 žáků 8. a 9. tříd ZŠ v
regionu

Výstupy – Dny řemesel Zlín
Červen, říjen 2018
• Konference na téma Stipendijní
programy SŠ oborů(65 účastníků a
hostů)
• Exkurze pro 130 žáků 8. a 9. tříd ZŠ ze
Zlína a okolí (5 ZŠ)
• Zapojeny 2 firmy areálu Svit
• Den otevřených dveří – 5 řemeslných
výroben ve Valašských Kloboukách

Červen 2019
• Konference na téma Zapojení dívek do
vzdělání v oborech STEM (83 účastníků
a hostů)
• Exkurze pro 120 žáků 8. a 9. tříd ZŠ ze
Zlína a okolí (5 ZŠ)
• Zapojeny 4 firmy
• Den otevřených dveří v 5 firmách areálu
Svit

Výstupy – Veletrhy práce a vzdělávání
2018
Zlín – říjen 2018
• 60 vystavovatelů (37 SŠ, 23 firem)
• Návštěvnost: 1500 žáků a rodičů

2019
Zlín – říjen/listopad 2019
• 63 vystavovatelů (42 SŠ, 21 firem)
• Návštěvnost: 2700 žáků a rodičů

Kroměříž – listopad 2018
• 43 vystavovatelů (31 SŠ, 12 firem)
• Návštěvnost: 1100 žáků a rodičů

Kroměříž – listopad 2019
• 44 vystavovatelů (31 SŠ, 14 firem)
• Návštěvnost: 1200 žáků a rodičů

Výstupy – Inspirace středoškolákům
Únor 2019
Zlín
• Gymnázium Lesní čtvrť Zlín
• Trelleborg Wheel Systems Czech
Republic
Uherské Hradiště
• Gymnázium Uherské Hradiště
• Aircraft Industries
Kroměříž – listopad 2019
• Gymnázium Kroměříž
• Chropyňská strojírna
Vsetín
• Masarykovo gymnázium Vsetín
• WOCO STV

Únor 2020
Zlín
• Gymnázium a JŠ Zlín
• ZLÍN ROBOTICS
Uherské Hradiště
• Gymnázium Staré Město a Gymnázium
JAK Uherský Brod
• MESIT Holding
Kroměříž – listopad 2019
• Gymnázium Kroměříž
• Chropyňská strojírna
Vsetín
• Masarykovo gymnázium Vsetín
• ZLÍN ROBOTICS

Výstupy – Girls day
Únor 2019

Duben 2020

• Zlín

• Continental Barum

• 78 účastníků - studentky 2 gymnázií
(Valašské Klobouky, Zlín) a hosté

• Přihlášeno 73 studentek ze 4 gymnázií
(Zlín, Otrokovice, Vsetín, Valašské
Klobouky) a další hosté

• Příběhy 5 žen, úspěšných v „mužských“
profesích; možnosti uplatnění žen v
profesích STEM, genderové stereotypy

• Příběhy 5 zaměstnankyň na technických
pozicích s prohlídkou jejich pracovišť
• Akce zrušena kvůli opatřením proti
šíření COVID-19

PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ V IKAP II
Střední školy

Základní školy
• Technické jarmarky – 6 akcí/rok
(Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm, Uherské
Hradiště, Uherský Brod)

• Girls day – 1 akce/rok
• Inspirace středoškolákům 2
akce/rok (okresy Zlín, Vsetín,
Uherské Hradiště a Kroměříž)

• Veletrhy práce a vzdělávání- 2
akce/rok (jednodenní - Zlín,
Kroměříž)

Síťování škol a firem
• Konference pro kariérové poradce – 1
akce/rok (Zlín)

Děkujeme …
•Aircraft Industries, a.s.
•BLOCK a.s.
•Brano-SBU PL a.s.
•Brose CZ spol. s r.o.
•CBG AUTOMATION s.r.o.
•Continental Barum s.r.o.
•Česká zbrojovka a.s.
•DEZA, a.s.
•Flow-Tech, s.r.o.
•GALVAMET spol. s r.o.
•Geniczech-M, spol. s r.o.
•H & B delta, s.r.o.
•Hirschmann Czech s.r.o.
•Chropyňská strojírna s.r.o.
•Innovative Sensor Technology, s.r.o.
•IRISA, výrobní družstvo
•JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
•Konform-Plastic, s.r.o.
•KOVAR a.s.
•Kovárna VIVA a.s.
•M & V, spol. s r.o., divize STIMZET

•MESIT holding, a.s.
•Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
•MP Krásno, a.s.
•NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o.
•ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.
•PONAST spol. s r.o.
•PWO Czech Republic a.s.
•RETIGO s.r.o.
•ROBE lighting, s.r.o.
•SCG Czech Design Center, s.r.o.
•STROZA s.r.o.
•TES VSETÍN s.r.o.
•THERMACUT, k.s.
•TRIMILL, a.s.
•Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
•Třinecké železárny a.s. - Tažírna oceli Staré Město

•UNITES System, a.s.
•WOCO STV s.r.o.
•ZLÍN ROBOTICS s.r.o.
•ZPV Rožnov, s.r.o.
•ZPS – Frézovací nástroje, s.r.o.
•ZV – Nástroje s.r.o.

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Romana Kozubíková
kozubikova@khkzk.cz
Tel: 602 556 364

