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Dny řemesel 

Konference kariérových poradců a exkurze žáků do firem 

 7. - 8. 6. 2018 

areál Svit,  Zlín 

 

Ve dnech 7. - 8. 6. 2018 Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner a 
Zlínský kraj jako nositel projektu Implementace KAP uspořádali Dny řemesel.  

První den se konala Konference kariérových poradců, na kterou se dostavilo 55 

posluchačů. Hlavním tématem setkání byly charakteristiky a podmínky stipendijních 

programů a podpora kariérového poradenství. S úvodním přivítáním vystoupil Mgr. Petr 

Gazdík, radní zlínského kraje, který v následné prezentaci představil krajské stipendijní 

programy a seznámil posluchače s výběrem podporovaných učebních oborů a s 

podmínkami i výší podpory v jednotlivých ročnících. Ředitelka KHK ZK, Bc. Iveta Táborská 

účastníkům představila mezi základními činnosti KHK Teritoriální pakt zaměstnanosti, 

jeho cíle v rámci jednotlivých stupňů vzdělávání a související projekty. Projekt IKAP a s 

ním související založení Centra kariérového poradenství představila Mgr. Galová a Mgr. 

Stojarová. V dalším bloku představily své stipendijní programy vybrané školy a firmy, 

např.  SPŠP-COP Zlín, SOŠ J. Sousedíka Vsetín, SOŠ Otrokovice a Continental Barum. Tato 

část setkání byla hodnocena jako velmi přínosná pro vzájemnou výměnu zkušeností a 

nápadů. Odpolední část byla věnována praktickým otázkám souvisejících s kariérovým 

poradenstvím. Bc. Olga Šišková, KHK ZK, seznámila posluchače s projektem Datová 

platforma a praktickými ukázkami práce na www.monitorizk.cz. Tuto přednášku 

vyhodnotilo více než 30%  posluchačů jako nejpřínosnější. Mgr. Blanka Hudecová se ve 

své prezentaci orientovala na hlavní smysl kariérového poradenství a paní Ing. Radka 

Krčková, NIDV, podrobně seznámila s možnostmi financování kariérních poradců v rámci 

tzv. Šablon II. Její prezentace byla vyhodnocena 29% posluchačů jako jedna z nejlepších.  

Druhý den Dnů řemesel byl určen žákům 8. tříd zlínských škol, kteří absolvovali dvě 

exkurze ve významných zlínských firmách Flow-Tech a Geniczech-M. Exkurzí se účastnilo 

150 dětí ze čtyř základních škol. Součástí programu byl i tzv. Miniveletrh, na kterém se 

prezentovalo 6 středních škol zlínského kraje s ukázkami prací a možnostmi studia a také 

zástupci ČOKA, kteří zájemcům provedli diagnostiku nohy a poradili s výběrem správné 

obuvi. I tato část byla hodnocena jako velmi přínosná a zajímavá, nicméně pedagogové i 

vystavovatelé upozornili na méně vhodný termín akce (závěrečné zkoušky, uzavírání 

roku, výlety, apod.).  

 

Zpracovala dne 11. 6. 2018 

 

Mgr. Pavla Stachová, KHK ZK, koordinátor odborných aktivit 

http://www.monitorizk.cz/
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