
 

 

 
PROGRAM 

5. setkání zástupců Teritoriálních paktů zaměstnanosti  
 

11. – 12. října 2017 
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice 

 
 
1. DEN – středa 11. 10. 2017 (Dolní oblast Vítkovice, Malý svět techniky U6) 
moderuje Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
 
10:30 – 11:00  Prezence účastníků  
 
11:00 Blok A  A1 Přivítání účastníků, organizační záležitosti    
 

A2 Úvodní slova   
- Předseda Výkonné rady MS Paktu zaměstnanosti – Pavel Bartoš 
- Hejtman Moravskoslezského kraje – Ivo Vondrák 

   - Generální ředitelka ÚP ČR – Kateřina Sadílková 
- Primátor statutárního města Ostrava – Tomáš Macura 

   
A3 Podpis Memoranda o spolupráci mezi Úřadem práce ČR, 
Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava 
 
A4 Vystoupení hostů 

  - Spolupráce k zefektivnění podmínek na regionálním trhu práce 
Jiří Vaňásek, MPSV, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a 
nepojistných sociálních dávek 
 
- Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a středních odborných škol 
Petr Bannert, MŠMT, ředitel Odboru středního a vyššího odborného 
vzdělávání a institucionální výchovy 

 
A5 Příležitosti k rozvoji Teritoriálních paktů zaměstnanosti v 
krátkodobém a dlouhodobém horizontu 

  Martin Navrátil, expert Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
 
13:00 – 14:00 Přestávka – občerstvení 
 
14:00 Blok B  B1 Nová výzva OPZ pro Teritoriální pakty zaměstnanosti + diskuze 

 Kateřina Budínová, MPSV, ředitelka Odboru realizace programů ESF – 
zaměstnanost 

 
B2 Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti vzdělávání a 
zaměstnanosti 
Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 
 B3 Další vzdělávání jako příležitost pro změnu kariéry 
Jan Štursa, jednatel Asociace učňovských zařízení a ředitel Střední 
školy stavební a dřevozpracující, Ostrava 

 
 



 

 

B4 Rozvoj duálního vzdělávání jako příklad regionální spolupráce 
 Zdeněk Karásek, expert a člen výkonné rady Moravskoslezského paktu 

zaměstnanosti 
 
 B5 Kariérové poradenství – prostor pro rozvoj spolupráce na regionální 

úrovni 
 Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, vedoucí Odboru školství a 

sportu 
 
16:00 – 16:30 Přestávka – občerstvení 
 
16:30 Blok C  C1 Prezentace příkladů dobré praxe Teritoriálních paktů zaměstnanosti 

zástupci jednotlivých Teritoriálních paktů zaměstnanosti 
  

Závěrečné shrnutí 1. dne setkání zástupců Teritoriálních paktů 
zaměstnanosti 

  Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
 

Předpokládaný konec jednání cca v 18 hodin, poté možnost návštěvy Bolt Tower v areálu 
Dolní oblasti Vítkovice (předpokládaná doba prohlídky cca 1 hodina) a večerní raut. 
 
 
 
2. DEN – čtvrtek 12. 10. 2017 (Dolní oblast Vítkovice, Velký svět techniky) 
 
08:00 – 09:30  Workshop k projektu KOMPAS 

moderuje Marek Gavenda, senior expert krajské platformy projektu 
KOMPAS 

 
09:30 – 10:00 Přestávka – občerstvení 
      
10:00 – 12:00  Workshop k rozvoji Teritoriálních paktů zaměstnanosti 

moderuje Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti 

 
Závěrečné shrnutí 2. dne setkání zástupců Teritoriálních paktů 
zaměstnanosti 

   Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
 
Předpokládaný konec jednání cca ve 12 hodin, poté polední raut a možnost návštěvy 
expozic Velkého světa techniky, jako příkladu dobré praxe v propagaci technického, 
přírodovědného a řemeslného vzdělávání. 


