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Technické provedení: Okresní hospodářská komora Kroměříž,
SŠ–Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,
SŠ–Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9
Tisk: A. Michajlovič, Kroměříž

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte účast vyplněním závazné přihlášky, kterou zašlete do 8. dubna 2014
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 23. na 24. 4. 2014.
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 nebo + 420 724 613 012
Činnost byla spolufinancována z prostředků města Kroměříž.

Těšíme se na Vaši účast

Seminář
21. ročník
Dům kultury Kroměříž

23. a 24. dubna 2014

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ − KROMĚŘÍŽ 2014
●

Kvalifikace – Vzdělávání – Zaměstnanost – Konkurenceschopnost

●

Dovolte mi, abych Vás jménem Přípravného výboru
pozvala do Kroměříže na již 21. ročník semináře
Celoživotní učení – Kroměříž 2014. Zvu zájemce a
experty na uvedenou problematiku nejen z České, ale i
Slovenské republiky. Program byl sestaven ve
spolupráci Národního ústavu pro vzdělávání s Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania Bratislava. Určitě
přijeďte, nebudete zklamáni. Těším se na shledání 23.
a 24. dubna 2014 v Kroměříži.
Jaroslava Nováková, ředitelka OHK Kroměříž
tajemnice Přípravného výboru semináře
Vážení účastníci a hosté,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala do nádherného
prostředí města Kroměříže. Budu velice potěšena, pokud
se opět společné setkáme, a to nad tématem zabývajícím
se problematikou odborného vzdělávání.
Konference každoročně přináší téma, které ke Kroměříži
přímo patří. Vždyť právě naše město se může pochlubit
úspěšnou tradicí odborného vzdělávání v mnoha oborech
technických a řemeslných. Centrum odborné přípravy technické bylo a je
příkladem zavádění moderních trendů do výuky a nespočet talentovaných
absolventů dnes patří ke špičkovým odborníkům.
Věřím, že konference bude následně formulovat formou Memoranda nové trendy
a následné postupy v oblasti odborného vzdělávání v České republice.
Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města Kroměříže

Otázka zavedenia novej stratégie lepšieho prepojenia
OVP na trh práce rezonuje v oboch krajinách. Toto
prepojenie je možné formulovať nasledovne: zvýšenie
flexibility vzdelávania v podobe uznávania kvalifikácií
získaných prostredníctvom uznania predchádzajúceho
vzdelania a zvýšenie relevantnosti OVP lepším
prepojením na dynamický trh práce aj v podobe
implementácie prvkov duálneho vzdelávania. Kvalifikácie
neexistujú mimo systému, sú nim tvorené a spätne ho ovplyvňujú. Obe
krajiny zvolili rôzne cesty k riešeniu problematiky definovania a úloh
kvalifikácií a k zvýšeniu kvality OVP, a tento seminár poskytuje príležitosť
k výmene skúseností, či už so zavádzaním národných kvalifikačných
systémov či prvkov duálneho vzdelávania.
Ing. Gabriela Jakubová, zástupkyňa riaditeľa ŠIOV, Bratislava
Celoživotní učení i odborné vzdělávání je trvale aktuálním
tématem, které se dotýká prakticky každého z nás, ať již jako
žáka či studenta, člověka v období jeho pracovní aktivity nebo
zaměstnavatele. Proto i letos hodlá Národní vzdělávací fond
přispět ke kroměřížskému semináři. Jsem přesvědčena, že
letošní zaměření semináře na souvislosti odborného vzdělá−
vání, kvalifikací, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti při−
nese řadu námětů, jak odborné vzdělávání dále zlepšovat a
přizpůsobovat budoucím potřebám ekonomiky i celé společ−
nosti. Přispěje k tomu jistě i reflexe dění na Slovensku díky účasti slovenských
kolegů, kteří se již podruhé podílejí na programu semináře a přinášejí tak mož−
nost srovnání přístupu obou zemí k celoživotnímu vzdělávání.
PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka NVF

23. dubna 2014 − středa
08:00 − 12:45  Prezence účastníků, Dům kultury
doprovodné aktivity, občerstvení
13.00−13.20
13.20−14.30

Moderuje: Mgr. Ivo Jupa /NÚV/
 Zahájení
hejtman, starostka
 Úvodní vystoupení
 Vzděláváme pro trh práce − MŠMT
 Podporujeme zaměstnanost mladých lidí − MPSV
 Chceme zapojit zaměstnavatele − MPO
Ing. Eduard Muřický
 Duální vzdělávání v SR − MŠ VVaŠ SR
Ing. Štefan Chudoba, PhD.

14.30−14.45

 Diskuse

14.45−15.00

 Přestávka

15.00−16.00

 Tematický blok 1
Moderuje: JUDr. Petr Jansa /NÚV/
 Spolupráce škol a zaměstnavatelů v počátečním
odborném vzdělávání − možnosti využití prvků duálního
systému v ČR
− Prezentace praktických zkušeností z pilotáže modelu
kooperace škola – firma (SŠ − COPT Kroměříž,
Ing. Bronislav Fuksa, ředitel − TOSHULIN, a.s.,
Michal Jansa, personální ředitel)

 Panelová diskuse
PaedDr. Josef Rydlo − MŠMT
Ing. Pavel Juříček, Ph.D. − SPD ČR
Ing. Věra Vrchotová − MOTOR JIKOV Group a.s.
PaedDr. Petr Navrátil − člen rady ZK (oblast školství,
mládeže a sportu)
Ing. Marián Galan − MŠ VVaŠ SR
16.00−16.10

 Přestávka

16.10−17.30

 Tematický blok 2
Moderuje: Mgr. Ivo Jupa /NÚV/
 Přínosy Národní soustavy kvalifikací
 Panelová diskuse
PaedDr. Věra Kolmerová − GŘ ÚP ČR
Mgr. Klára Bezděková − MŠMT
HK ČR
AG ČR
SPD ČR
ČMKOS
PaedDr. Lucia Dítětová − TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

18:00 − 19:00  Večeře ve SŠ−COPT,
ul. Nábělkova, vchod z Bezručova parku
20:00 − 24:00  Společenský večer v kině Nadsklepí (koncert, raut)

24. dubna 2014 − čtvrtek
9.00−11.00

 Tematický blok 3
Moderuje: doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.
 Celoživotní vzdělávání na Slovensku − srovnání
s českou stranou (1. část)


11:00−11:15

11:15–12:30  Celoživotní vzdělávání na Slovensku − srovnání
s českou stranou (2. část)

Podpora profesní orientace žáků ZŠ na OVP
prostřednictvím rozvoje polytechnické výchovy
Ing. Gabriela Horecká – ŠIOV Bratislava
Mgr. Vladislava Coufalová − ČSI



Rozvoj středního odborného vzdělávání a jeho dopad
na transformaci odborného vzdělávání a přípravy v SR
Ing. Vladimír Vajdák − ŠIOV Bratislava
Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. − MŠMT



Přístup SR k celoživotnímu vzdělávání
Ing. Ildikó Pathóová − MŠ VVaŠ SR
Mgr. Monika Měšťanová − MŠMT

 Přestávka

12.30−13:00



Tvorba NSK v SR
Mgr. Alexandra Junášková − ŠIOV Bratislava
Ing. Jan Peška − NÚV



Implementace Národního projektu Další vzdělávání
a poradenství pro dospělé jako nástroj lepší
uplatnitelnosti na trhu práce
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková − NÚCŽV Bratislava
PhDr. Helena Úlovcová − NÚV

 MEMORANDUM
Moderuje: Mgr. Josef Ležal

13:00 − 14.00  Závěrečný raut v Domě kultury

