
 

 
 

Shromáždění členů hlasuje on-line 
Nouzový stav a následně vyhlášená mimořádná opatření při coronavirové 

epidemii znemožnila, bohužel, standardní způsob zasedání našeho nejvyššího 

orgánu - Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které 

bylo řádně svoláno nejprve na den 1.4.2020 a poté v náhradním termínu na den 

23.9.2020. Přetrvávající nepříznivá epidemiologická situace nás vede k tomu, 

abychom při procesu schvalování dokumentů, které, podle platných stanov 

našeho Sdružení, přísluší Shromáždění členů, postupovali dle zákona č. 

191/2020 Sb. K projednání a schválení dokumentů a přijetí rozhodnutí, která jsou 

v působnosti nejvyššího orgánu našeho Sdružení, tak využijeme v souladu s výše 

uvedeným zákonem, e-korespondenční metodu per rollam. 

Společný dopis prezidenta a ředitele Sdružení s podkladovými materiály byl 

členským organizacím zaslán mailem 30.9.2020 a 12.09.2020 s požadavkem 

na hlasování nejpozději do 16.10.2020, 13.00. 

  

 

 

Spolupráce středních škol a firem v MSK 

pokračuje 
Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Mapování budoucích 

kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu 

práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, na jehož realizaci se pod hlavičkou Sdružení 

pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, 

zaznamenal další úspěšně uzavřené partnerství mezi školou a firmou. Tento 

projekt vychází a navazuje na pilotní projekt ověřování významných prvků 



 

duálního vzdělávání v MSK. Cílem projektu v MSK je nově vytvořit či podpořit 

stávající spolupráci 8 firem a škol o aplikaci prvků duálního vzdělávání. 

  

Minulý měsíc se nám podařilo uzavřít první partnerství v sektoru „Energetika“ 

v učňovském oboru „elektrikář“ mezi Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, 

Na jízdárně 30, příspěvkovou organizací a firmou Liberty Ostrava a.s. Tento 

měsíc jsme na tuto první vlaštovku navázali uzavřením druhého partnerství, a to 

v sektoru „Moderní průmyslová strojírenská výroba“ mezi VÍTKOVICKOU 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU a firmou VÍTKOVICE STEEL, a.s. Toto 

partnerství se týká učňovského oboru „mechanik strojů a zařízení“. Obě tyto 

zapojené firmy jsou rovněž členy Sdružení pro rozvoj MSK. 

  

Nadále pokračujeme ve facilitaci spolupráce středních škol a firem v MSK, a to 

nejen v rámci výše zmíněného projektu. Aktuálně máme rozjednány dvě další 

partnerství, které by měly být uzavřeny ještě na podzim tohoto roku. 

  

Více 

 

  

 

 

 

 

Vláda České republiky přijala usnesení k 

zahájení přípravy vodní cesty v úseku 

Ostrava-st.hranice ČR/Polsko 
Usnesním č. 968/2020 ze dne 5.10.2020  vláda ČR uložila konkrétní úkoly mj. pro 

přípravu splavnění Odry z Ostravy k hranicím s Polskem. 

 

Usnesení č.968/2020 

Příloha č.1 

 

  

http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/projekty/kompetence-4-0
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU5J9F5M
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU5J9HEF


 

Vodní koridor:  pro a proti vodnímu koridoru 
Poslechněte si odborné argumenty pro a proti přípravě vodního koridoru 

v návaznosti na usnesení vlády k přípravě vodního koridoru, 

kterou odvysílala Česká televize.  

  

Více 

 

 

 

 

 
VŠB – TUO spustila nový kariérní portál 

K+ portál je nový kariérní portál VŠB-TUO, který propojuje studenty a absolventy 

se zaměstnavateli. Od k+ portálu si univerzita slibuje zvýšení a zefektivnění 

spolupráce se soukromým sektorem. Registrací do k+ portálu zaměstnavatelé 

získají možnost vytvořit si svůj profil, prostřednictvím kterého mohou budovat 

svou značku jako kvalitního zaměstnavatele. 

Studenti a absolventi, tak na jednom místě najdou pracovní příležitosti, trainee 

programy a odborné stáže, témata absolventských prací, odborné brigády, nebo 

zakázky pro freelancery. K+ portál se stává logickým doplněním dalších aktivit 

Kariérního centra VŠB-TUO, které již 13 let pořádá největší kariérní veletrh 

kariéru +. A důležitá informace na konec. Jedná se o novinku, proto je do konce 

roku 2020 nebo do prvních 1 515 registrovaných studentů registrace zdarma. 

Partnerem projektu je naše Sdružení. Odkaz na k+portál najdete ZDE 

  

  
 

 

LIBERTY Ostrava letos poskytne odbornou 

praxi více než stovce učňů 

Každý rok dává LIBERTY Ostrava učňům z ostravských odborných středních škol 

příležitost získat praxi v reálném pracovním prostředí. Praktický výcvik probíhá 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/220411000371008/obsah/793957-cesti-vedci-se-postavili-proti-koridoru-dunaj-odra-labe
http://www.kportal.vsb.cz/
http://www.kportal.vsb.cz/


 

pod vedením nejzkušenějších odborníků z huti. Ve školním roce 2020/2021 

projde praxí v sedmi závodech huti 105 učňů z pěti škol z oborů strojní mechanik, 

mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a železničář. 

Cílem programu je pomoci zkvalitnit studium na odborných školách a zatraktivnit 

mladé generaci řemesla. Odborná příprava učňů s prvky duálního vzdělávání 

propojuje vzdělání s potřebami pracovního trhu. Systém přináší do středních 

odborných škol více praktické výuky a umožňuje, aby se žáci učili pracovat přímo 

v provoze, v užším propojení s firmou, kam pak mohou snadněji nastoupit do 

zaměstnání. 

Více 

  

 

 

Setkání Patriotů proběhlo tentokrát 

netradičně 
13. Setkání bylo opravdu výzva! Když PATRIOTI MSK v březnu museli akci 

přeložit na říjen, byli z toho nešťastní. Ani říjen však neumožnil tradiční formát 

konání a tak se rozhodli pro on-line verzi. 

 

Více 

  

 

 

 

Regionální televize POLAR 

vysílá denně aktuální zprávy 
Regionální televize POLAR vysílá denně aktuální zprávy z obcí, měst a celého 

kraje. Zpovídáme své hosty v řadě rozhovorů, připravujeme magazíny s tématy 

o Vás a která Vás zajímají. POLAR je televize pro lidi  ZDE 

  

 

https://libertyostrava.cz/news/liberty-ostrava-letos-ve-svych-provozech-poskytne-odbornou-praxi-vice-nez-stovce-ucnu/
http://www.youtube.com/watch?v=wuk92pJ6b0I&feature=youtu.be
http://www.polar.cz/


 

 

Aktuální informace pro podnikatele k 

dopadům COVIC-19 
Nejnovější aktuality k opatřením vlády jako omezení veřejného života, 

hromadných akcí nebo podnikání Komora distribuuje firmám prostřednictvím 

pravidelného mailingu. Data a informace bude také aktualizovat na webové 

stránce ZDE. 

  

  

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Radúz Mácha 

ředitel 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

Výstavní 2224/8 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

  

mobil:   +420 777 192 014 

e-mail:  rmacha@msunion.cz 

web:     www.msunion.cz 

 

 

 

https://komora.us13.list-manage.com/track/click?u=29cb8f6a66f34e4f5c1ad1703&id=18fa9acd4d&e=72117e4d4d
mailto:rmacha@msunion.cz
http://www.msunion.cz/

