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Tento Občasník je realizován za podpory Olomouckého kraje z projektu Business Point.  

  

 

Hospodářská komora oslavila 100 let 
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Burza práce v Olomouci nabízí lidem nové možnosti 

Zástupci desítek škol i zaměstnavatelů se dnes sešli v Olomouci na Burze práce. Projekt má za cíl představit 

studentům, ale také lidem, kteří hledají novou práci, perspektivní profese dostupné v našem regionu i sousedních 

krajích. Nad akcí převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

„Burzy práce se s krajskou podporou konaly také v Šumperku, Jeseníku, Prostějově a Přerově. Všude se těšily 

velkému zájmu veřejnosti. Jejich obrovskou výhodou je, že nabízí širokou škálu informací na jednom místě a 

zdarma,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. 

Olomoucká Burza práce je lidem přístupná celé úterý 23. října v pavilonu A Výstaviště Flora, a to až do sedmnácti 

hodin. Na akci se veřejnosti prezentuje šedesát firem a pětadvacet středních i vysokých škol. Přímo na místě si 

zájemci mohou prohlédnout také ukázku některých řemesel. 

Na měnící se požadavky pracovního trhu reaguje Olomoucký kraj například stipendii, která motivují studenty 

oborů, po kterých je mezi zaměstnavateli vysoká poptávka. Letos navíc hejtmanství investovalo 200 tisíc korun do 

poradenství pro podnikatele. 

Více: 

Zdroj: Olomoucký kraj  

Hejtman vyrazil opět do terénu. Zajímal se o problémy firem 

Přímo ve výrobní hale jednoho z významných zaměstnavatelů v kraji zjišťoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav 

Okleštěk, co firmy v regionu trápí a v čem by jim mohlo hejtmanství pomoci. Do podniku Honeywell Aerospace Olomouc 

v Hlubočkách Mariánském Údolí zamířil v úterý 6. listopadu společně s náměstky pro oblast dopravy a školství. 

„Není to první, ani poslední firma, kterou jsem navštívil. Většinu z nich trápí stejné problémy – špatná dopravní 

obslužnost a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Rozvoj silniční sítě si hejtmanství stanovilo jako jednu ze svých 

priorit a kromě podpory učňovského školství chystáme na příští rok i projekt, jehož cílem je rozvoj vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk. 

 „Olomoucký kraj se podpoře technicky zaměřených vzdělávacích oborů věnuje dlouhodobě. Na středních školách a 

učilištích, které zřizujeme, máme například jako motivační složku propracovaný systém stipendií. Působíme ale i na 

mladší děti tím, že podporujeme domy dětí a mládeže, které nabízí různé technicky zaměřené kroužky,“ uvedl náměstek 

hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. 

V Mariánském Údolí byla řeč také o výstavbě cyklostezek, po nichž by se zaměstnanci společnosti mohli dostat do práce. 

A došlo i na dotazy ohledně opravy silnice, která obcí prochází. „Průtah je už v hodně špatném stavu. Víme o tom a 

opravu plánujeme na co nejbližší možný termín,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček. 

Více: 

Zdroj: Olomoucký kraj 

https://www.olkraj.cz/burza-prace-nabizi-lidem-nove-moznosti-aktuality-8361.html?fbclid=IwAR314Yv2JHHCxwXnW2V23amiq2RMgYPdpZ421dmm6WWX1xUihXaUhhUPcv8
https://www.olkraj.cz/hejtman-vyrazil-opet-do-terenu-zajimal-se-o-problemy-firem-aktuality-8407.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring regionálních zaměstnavatelů do 24 zaměstnanců 

Monitoring regionálních zaměstnavatelů do 24 zaměstnanců nedávno v rámci projektu Predikce trhu práce – 

KOMPAS (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097) uskutečnili pracovníci PZOK z.ú. (platforma Olomouckého kraje) 

ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Olomouci a za podpory Olomouckého kraje. 

Celkem bylo prostřednictvím e-mailové korespondence, ve které byly požádány o spolupráci při vyplňování 

monitorovacího dotazníku, osloveno 7 727 regionálních subjektů. Dotazník určený pro malé zaměstnavatele (1-

24 zaměstnanců) byl připravený v elektronické podobě a vložený na stránky www.pzok.cz, kde jej mohli 

zaměstnavatelé vyplnit a ihned odeslat. Zaměstnavatelé byli osloveni ve dvou kolech. To první probíhalo od 9. 5. 

2018, kdy byli osloveni všichni vybraní zaměstnavatelé. Druhé kolo začalo 27. 6. 2018 a osloveni v něm byli 

znova ti zaměstnavatelé, kteří doposud dotazník nevyplnili. Celkem se vrátilo 266 vyplněných dotazníků, tj. 3 % z 

osloveného vzorku. 

 

Zdroj: 

Zdroj: KHK OK/PZOK,z.ú. 

 

 

Talenty pro firmy (T-profi) v Olomouckém kraji    

Mezi významný doprovodný program Burzy práce a vzdělání, která se uskutečnila 23. října na Výstavišti Flora v 

pavilonu A, patřilo dozajista i soutěžní klání v historicky prvním kole odborné soutěže T-profi pořádané Krajskou 

hospodářskou komorou Olomouckého kraje. 

V soutěži mezi sebou soutěžily týmy společností Miele, Mubea CZ, HELLA CZ a Honeywell Aerospace. 

Odborná soutěž je určena pro žáky 5. třídy a studenty 2. ročníků, kteří za dohledu a rad odborníků z firem, tzv. 

teamleadrů v nominovaných týmech plní jednotně zadaný úkol s využitím polytechnické stavebnice. Cílem soutěže je 

podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ, posilování kvality odborné přípravy žáků s 

praktickým využitím v oblasti výroby a zvýšení prestiže technických profesí mezi laickou i odbornou veřejností. 

Vítězem tohoto napínavého klání o první příčku se nakonec stala firma HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. spolu se ZŠ 

Hálkova a VOŠ a SPŠE Olomouc. 

Vítězný tým postoupil do celorepublikového kola soutěže, které pořádá Hospodářská komora České republiky a bude 

se konat na jaře 2019. 

Moc děkujeme všem účastníkům, porotě, partnerům akce a těšíme se na další ročník.  

Více:  

Reportáž zde:  

Zdroj: KHK OK  

https://www.khkok.cz/aktuality/monitoring-regionalnich-zamestnavatelu-do-24-zamestnancu
https://www.khkok.cz/aktuality/talenty-pro-firmy-t-profi-v-olomouckem-kraji
http://www.tvmorava.cz/clanek/4374/burza_v_olomouci_nabidla_praci_vzdelani_i_zabavu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dlouhý: Zaměstnavatelé reálně postrádají 440 tisíc lidí. Ztráty na daních a odvodech 

v roce 2019 přesáhnou 110 miliard korun 

Kvůli nedostatku lidí ve výrobě letošní růst tuzemského hospodářství zpomalí na 3,6 % a zpomalovat bude i v 

příštím roce na 3,3 %, vyplývá z nové prognózy Hospodářské komory. Poroste méně i průmysl i maloobchod. 

Predikce, která využívá všeobecný model ekonomické rovnováhy České spořitelny, vychází ze šetření mezi 

podnikateli napříč odvětvími, obory i regiony. Hospodářská komora zároveň nevylučuje, že zaměstnavatelům bude 

už v červnu 2019 reálně chybět půl milionu pracovníků. 

Ve skutečnosti je ale situace domácího trhu práce vážnější. Firmám dnes podle Hospodářské komory chybí už 440 

tisíc zaměstnanců, tedy asi o 130 tisíc více než podle statistik uváděných na začátku října Úřadem práce. Důvodem 

je, že zaměstnavatelé jsou si vědomi, že na pobočkách Úřadu práce zaměstnance nenajdou, a tak nabídky vyvěšují 

rovnou na pracovních portálech či angažují personální agentury. 

Šetření mezi podnikateli také potvrdilo, že firmy budou muset v roce 2019 čelit tomu, jak se vyrovnat s rychlým 

růstem mezd. Poprvé po třech letech to zaměstnavatelé označují za větší překážku jejich rozvoje než nedostatek 

pracovní síly. Mzdy přitom letos vzrostou o 8,6 % a v roce 2019 o dalších více než 8 %. 

Hospodářská komora proto zaměstnavatelům i v souvislosti s kolektivními vyjednávání s odbory doporučila, aby 

kvůli mzdám potřebné investice do efektivnější výroby neodkládali. Firmám, které nebudou investovat, hrozí, že 

ztratí svou konkurenceschopnost, což obzvlášť pro tak proexportně orientovanou ekonomiku, jakou je ta česká, je 

otázkou jejich samotné existence. 

Více: 

Zdroj: KHK OK 

 

Hospodářská komora ČR v říjnu 2018 

 

■ Hospodářská komora podepsala klíčové memorandum s Ministerstvem pro místní rozvoj 

■ Dál bojujeme za české zaměstnavatele 

■ Komoře se podařilo prosadit důležitou změnu v poskytování investičních pobídek 

■ Pokračujeme v boji za zrušení omezení otevírací doby. 

■ Oceňujeme nejlepší podnikatele (vítěz ankety mezi členy se stal Tomáš Baťa) 

 

Více zde: https://www.komora.cz/uspechy/ 

 

 

https://www.khkok.cz/aktuality/zamestnavatele-realne-postradaji-440-tisic-lidi-ztraty-na-danich-a-odvodech-v-roce-2019-presahnou-110-miliard-korun
https://www.komora.cz/uspechy/


 

  

  Režim ostatní státy: INDIE     

Hospodářská komora České republiky se zapojila do projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované 

zaměstnance z Ukrajiny a Indie, který rozšiřuje Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu spustilo Režim Indie ve spolupráci s dalšími ministerstvy. 

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro 

specialisty z Indie. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla 

zařazeni do hlavních tříd 1 – 3. 

Příjem žádostí na MPO v rámci projektu Režim Indie byl spuštěn 19. 9. 2018. Roční kapacita projektu Režim Indie 

činí 500 žádostí o modré nebo zaměstnanecké karty. Žádosti o modrou nebo zaměstnaneckou kartu budou 

přijímány Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.  

Více:  

Zdroj: KHK OK 

 

 

Zjednodušte si podnikání a hledejte nové příležitosti pomocí internetu věcí 

Chcete ochránit váš majetek? Pokaždé najít volné parkovací místo? Mít permanentní dohled nad odběry energií bez 

nutnosti opustit kancelář? Zajímá vás, zda vaši řidiči neplýtvají zbytečně palivem? Chcete zkrátka ušetřit, kde se dá? 

Pokud vás trápí podobné otázky a uvítali byste zjednodušení, přijďte na seminář dne 16. 11. 2018 od 10.00 hod., na 

kterém si spolu s profíky z Vodafone ukážeme, v jakých oblastech nám chytrá síť může usnadnit život.  

 

 

Více na: https://www.khkok.cz/seminare-akce 

 

https://www.khkok.cz/rezim-ostatni-staty
https://www.khkok.cz/seminare-akce
https://www.komora.cz/vzdelavani/edukis/kurzy-a-seminare/prihlaska-na-kurz/?nazev=Zjednodu%C5%A1te%20si%20podnik%C3%A1n%C3%AD%20a%20hledejte%20nov%C3%A9%20p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti%20pomoc%C3%AD%20internetu%20v%C4%9Bc%C3%AD_Olomouc&date=16.11.2018


 

 

 

 

  

Informační systémy a pohřební předměty? Ano, vítězové letošního krajského kola! 

Dne 10. října se uskutečnila v Olomouci každoroční akce Vodafone firma roku 2018 a Česká spořitelna 

živnostník roku 2018 v Olomouckém kraji. V letošním roce získala titul Vodafone Firma roku 2018 společnost 

OLTIS Group, která se věnuje informačním systémům v železniční dopravě. Mezi živnostníky vybojoval titul 

Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Olomouckého kraje designér Jiří Ďuriš věnující se netradičním úpravám 

pohřebních předmětů. Jako vždy jsme byli součástí odborné poroty a na vše bedlivě dohlíželi :-). 

Přehled umístění Vodafone Firma roku 2018 Olomouckého kraje: 

1. OLTIS Group a.s. – integrace informačních systémů (Olomouc) 

2. LASKI, s.r.o. – výroba komunální techniky (Smržice) 

3. Zemědělské družstvo Haňovice – zemědělská a přidružená výroba (Chudobín) 

 

Přehled umístění Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Olomouckého kraje: 

1. Jiří Ďuriš – designové pohřební předměty (Olomouc) 

2. Pavel Nýdrle – provoz penzionu a kozí farmy (Stará Červená Voda) 

3. Jitka Kunrtová – chov koz (Zábřeh) 

 

Vodafone Odpovědná firma roku 2018 Olomouckého kraje: 

John Crane a.s. – výroba obráběcích dílců (Lutín) 

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních 

výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2018, Česká spořitelna Živnostník roku 2018 i Vodafone Odpovědná 

firma roku 2018 se uskuteční 12. prosince na pražském Žofíně. Všem reprezentantům Olomouckého kraje 

budeme držet palce. 

 

Více: 

Zdroj: KHK OK 

https://www.khkok.cz/aktuality/informacni-systemy-a-pohrebni-predmety-ano-vitezove-letosniho-krajskeho-kola


 

 

 

 

 

 

  

 

KHK OK připravuje: 

16. 11. 2018 od 10:00 seminář „Zjednodušte si podnikání a hledejte nové příležitosti pomocí 

internetu věcí“ 

Více: 

 

Strategický plán rozvoje města 

Olomouce - prezentační verze pro 

občany města 

Strategický plán rozvoje města Olomouce je 

základním střednědobým rozvojovým dokumentem, 

který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování 

sociálně-ekonomického rozvoje území města. Tento 

dokument vycházející z aktuálních potřeb území 

města a jeho občanů, stanoví základní směry a 

priority budoucího vývoje města, přispěje k 

definování vize a nalezení hlavních rozvojových cílů, 

které budou následně naplňovány prostřednictvím 

realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit. Na 

Strategickém plánu se aktivně podílela také Okresní 

hospodářská komora Olomouc, její ředitel působil v 

pozici místopředsedy Komise strategického řízení. 

Více: 

Zdroj: OHK Olomouc/Statutární město Olomouc 

 

Hvězdy startupové scény, mladí podnikatelé a 

markeťáci dorazí na listopadový UP Business 

Camp v Olomouci 

Zakladatel největší internetové online kuchařky v ČR Libor 

Hoření, manažer digitálního marketingu Red Bullu Milan 

Formánek nebo tvůrce hranolkového street food konceptu 

Faency Fries René Müller, to jsou jména řečníků UP Business 

Campu, který proběhne 24. listopadu na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. "UP Business Camp 

bude letos nabitý inspirativními přednáškami, workshopy a 

doprovodnými akcemi. Rozšiřujeme ho obsahově o blok 

věnovaný hi-tech startupů a technologiím na akademické 

půdě. Například o zahraniční zkušenosti se zakládáním spin-

off společností se podělí Martin Raditsch z německé Goethe 

univerzity. Na své si přijdou i milovníci marketingu, nebo 

příběhů úspěšných mladých podnikatelů," uvádí organizátor 

Michal Kukučka z Vědeckotechnického parku Univerzity 

Palackého. Na akci proběhne také casting na blížící se 

Business ples. 

Více: 

Zdroj: OHK Olomouc/Univerzita Palackého v Olomouc 

 
Olomouc odstartovala přípravu česko-izraelských dnů 

Začátkem měsíce října navštívil Olomouc velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, aby se zástupci významných regionálních 

organizací zahájil diskusi o tématech česko-izraelské spolupráce v Olomouckém kraji, která vyvrcholí konferencí Česko-

izraelské inovační dny 2019 v BEA campusu Olomouc. "Myslím, že uspořádat inovační dny v Olomouci je skvělá iniciativa. 

My se zaměřujeme na inovace a digitalizaci. Vy máte skvělé vědce, akademiky, velké zkušené firmy i mnoho velmi dobrých 

lidí. Chceme být nápomocni zprostředkovat Izraelcům tento potenciál k možné spolupráci," řekl Daniel Meron. Jedním z 

hlavních partnerů připravované konference je Okresní hospodářská komora Olomouc. 

Více: 

Zdroj: OHK Olomouc/Moravská vysoká škola Olomouc 

https://www.khkok.cz/seminare-akce
http://hkol.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-olomouce-prezentacni-verze-pro-obcany-mesta/
http://hkol.cz/hvezdy-startupove-sceny-mladi-podnikatele-a-marketaci-dorazi-na-listopadovy-up-business-camp-v-olomouci/
http://hkol.cz/olomouc-odstartovala-pripravu-cesko-izraelskych-inovacnich-dnu/


 

 

  

Business ples 2019 

Business Ples® je prestižní společenská akce, 

zaměřená na byznys, lifestyle, kvalitní zábavu a 

zážitkovou gastronomii. Přináší i možnost 

nenuceného networkingu s řadou zajímavých 

byznysových a startupových osobností i 

nejznámějších tváří českého showbyznysu. To vše 

v prostředí BLACK TIE akce, která má lesk a styl. 

První ročník Business plesu proběhl 26. 01. 2018 a 

navštívilo jej na 700 hostů. Akce se koná také pod 

záštitou Ministryně průmyslu a obchodu Marty 

Novákové, prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého a 

lokálních autorit včetně hejtmana - s příslibem 

účasti těchto osobností. 

Více:

Zdroj: OHK Olomouc 

BURZU PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V PROSTĚJOVĚ NAVŠTÍVILO 

KOLEM 2 000 LIDÍ 

2. října 2018 proběhl ve Společenském domě v Prostějově 

třetí ročník Burzy práce a vzdělání. Hlavními organizátory 

byla Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce 

v Prostějově, Svaz dopravy a průmyslu a 

spoluorganizátorem Statutární město Prostějov.  

Široká veřejnost měla jedinečnou možnost v jeden den a na 

jednom místě kontaktovat více jak 50 vystavovatelů. Zájem 

byl obrovský, Burzou prošlo kolem dvou tisíc návštěvníků. 

 Více: 

 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

OHK Olomouc připravujeme: 

 

12. 11. 2018 - Benefiční seminář „Omezování 

fluktuace zaměstnanců s využitím 

manažerských nástrojů“ 

Více: 

 

16. -18. 11. 2018 - Akademie pro ženy 

Více: 

Burza práce v Prostějově 2018 

 

Zdroj: OHK Prostějov

 

http://hkol.cz/business-ples-2019/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/burzu-prace-a-vzdelani-v-prostejove-navstivilo-kolem-2-000-lidi/
http://hkol.cz/udalost/beneficni-seminar-omezovani-fluktuace-zamestnancu/
http://hkol.cz/udalost/akademie-pro-zeny/


 

 

 

  

OHK Prostějov připravuje: 

13. 11. 2018 od 9:00 -13:00 – Seminář „PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH“ 

Více: 

20. 11. 2018 od 09:00- 13:00 – Seminář „NOVELA ZÁKONA O DPH“ 

Více:  

22. 11. 2018 od 09:00 - 13:00 – Seminář „Připravované změny zákona o evidenci tržeb“ 

Více: 

28. 11. 2018 -  Seminář „Daň z příjmů fyzických a právnický osob 2018 – 2019“ 

Více: 

05. 12. 2018 – Seminář „Jak na online marketing a hr v roce 2019“  

Více: 

12. 12. 2018 – Seminář „Roční zúčtování mezd za rok 2018“ 

Více: 

 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

Právní poradna 

Okresní hospodářská komora Šumperk 

připravuje od ledna 2019 novou službu „Právní 

poradenství“ ve spolupráci se šumperským 

advokátem Mgr. Tomášem Steidlem.  

Konzultace budou zaměřeny na problematiku s 

právním aspektem podnikatelského prostředí. 

Poradenství bude poskytováno v pravidelných 

intervalech, jednou měsíčně v sídle OHK 

Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk. 

Délka jedné konzultace je 30 minut. Členové 

OHK Šumperk mohou tuto službu využívat 

zcela ZDARMA. 

Více: 

Zdroj: OHK Šumperk  

Setkání členů OHK Šumperk v Koutech nad Desnou 

Dne 26. 10. 2018 proběhlo v Koutech nad Desnou celodenní 

Setkání členů Okresní hospodářské komory Šumperk. 

Program byl zahájen seminářem Právní odpovědnost 

statutárních orgánů, který připravil šumperský advokát Mgr. 

Tomáš Steidl. 

V rámci odpoledního Coffee breaku se vedla moderovaná 

diskuze k tématům Burza práce a vzdělání a firemní 

stipendijní programy. Zástupci Krajské hospodářské komory 

Olomouckého kraje osobně představili nabízené služby 

hospodářské komory a novinky v oblasti zaměstnávání cizinců 

z třetích zemí. 

Členové byli seznámeni s činností OHK Šumperk v roce 2018 i 

s plánovanými aktivitami pro rok 2019. 

Více: 

Zdroj: OHK Šumperk 

http://www.ohkpv.cz/cz/m/seminare/clanek/prakticke-uplatnovani-dph/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/seminare/clanek/novela-zakona-o-dph/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/seminare/clanek/pripravovane-zmeny-zakona-o-evidenci-trzeb/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/seminare/
http://www.ohkpv.cz/cz/
http://www.ohkpv.cz/cz/
http://www.ohk-sumperk.cz/
http://www.ohk-sumperk.cz/


 

 

OHK Šumperk připravuje: 

10. 12. 2018 od 9:00 do 15:00 -  Seminář „MZDY – zaměřeno na exekuce, insolvence, srážky, cestovní 

náhrady, apod., doplníme legislativními novinkami ve mzdové agendě od 1. 1. 2019“ 

Více: 

12. 2. 2019 - Seminář: „Veřejné zakázky – Elektronické podávání nabídek – Co přinesla praxe“  

 

19. 2. 2019 - Seminář: „Pracovní právo“  

 

Zdroj: OHK Šumperk  

 

Burza práce a vzdělání 2018 

V šumperském Domě Kultury proběhl ve čtvrtek 4. 10. 2018 již 4. ročník Burzy práce a vzdělání. Akce přilákala na 800 

návštěvníků a prezentovalo se celkem 31 firem, 10 středních škol a 3 vysoké školy. 

Návštěvníci měli možnost osobně získat informace, které je zajímají v souvislosti s pracovním uplatněním, s požadavky pro 

výkon různých profesí, s možnostmi firemního vzdělávání či zapracovávání nových zaměstnanců. 

Akce se také tradičně zaměřila na oblast kariérového poradenství pro žáky základních škol a jejich rodiče. Díky společné 

prezentaci zaměstnavatelů a partnerských škol mohli získat důležité informace o možnostech odborného vzdělání s 

ohledem na volbu budoucího povolání. Žáci a rodiče mohli osobně konzultovat organizaci a průběh studia na vybrané 

odborné střední škole, nabídku stáží, praxí a v neposlední řadě také stipendijní podmínky u firem či různé benefity, které 

školy poskytují. 

Krom osvěty a poradenství nabídla burza také mnoho zajímavých exponátů, praktických ukázek řemesel a jiných aktivit, 

které si připravili vystavovatelé na svých stáncích. Po celou dobu akce se návštěvníci mohli zapojit do soutěží na FB stránce 

OHK Šumperk o dárky věnované vystavovateli. Zlatým hřebem akce pro žáky osmých a devátých tříd bylo slosování 

návštěvních kartiček v rámci soutěže o tablet Huawei Mediapad T3 10, který vyhrála žačka ze Základní školy a mateřské 

školy Štíty. 

 

Zdroj: OHK Šumperk 

 

https://www.ohk-sumperk.cz/seminar-10-12-2018-mzdy-zamereno-na-exekuce-insolvence-srazky-cestovni-nahrady-apod-doplnime-legislativnimi-novinkami-ve-mzdove-agende-od-1-1-2019/

