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REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM 
 
Partnerství Moravskoslezského kraje zapojené do projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání 
zástupců škol a firem, Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a 
firem, výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu Pospolu. 
Pořádané setkání je součástí roku průmyslu a technického vzdělávání 
 

Datum a čas konání:   18.6.2015, 9.00 – 15.00 

Místo konání:   BRANO a.s., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 

Program: 
9:00 - 9:05 Úvod 

- Ing. Ladislav Glogar, Moravskoslezský automobilový klastr 

9:05 - 9:35 Představení firmy a odborné vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů 
- Ing. Pavel Juříček, Brano Group a.s. 

9:35 - 11:05 Exkurze závodu BRANO a.s. 
- Nástrojárna - elektroerozivní obrábění, CNC obráb.centra, 3D měřící zařízení 
- Automatárna - dvouvřetenové automaty se 4 a 6 volnými osami pohybu, SAY 6/26 

šestivřetenný CNC automat  
- Lisovna - automatické střižné lisy (630t, 1000t) s postupovými nástroji 
- Montáž DS - poloautomatické jednoúčelové montážní linky pro zámkové sestavy 
- Slévárna - moderní automatická licí linka s kapacitou 5000t/rok 

11:05 - 12:05 Návrh systémových opatření a doporučení POSPOLU 
- Mgr. Petr Naske, Národní ústav pro vzdělávání 

12:05 - 12:55 Přestávka na oběd 
12:55 - 13:00 Pilotáže v MS kraji  

- Ing. Lenka Juříčková, Moravskoslezský automobilový klastr 

13:00 - 13:20 Podpora kraje v oblasti tech. vzdělávání  - systémová opatření z pohledu kraje 
- Ing. Šárka Kadlecová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

13:20 - 14:20 Zkušenosti z pilotáže - co se povedlo, co funguje a doporučujeme využít 
- PhDr. Kateřina Hudečková, PRO NORTH CZECH, a.s. 
- Ing. Roman Szotkowski, SŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov 
- Ing. Pavel König, SPŠ a OA, Bruntál 
- Mgr. Karel Petrůj, Vítkovická SPŠ 

14:20 - 14:30 Odborný výcvik a odborná praxe z pohledu žáka 
- Žáci SŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov a  SPŠ a OA, Bruntál 

14:30 - 14:40 Přestávka na kávu 
14:40 - 15:00 Diskuze a závěr 
 
 

Těšíme se na setkání 
Ing. Erich Zipser 
Prezident Moravskoslezského automobilového klastru 
 

Potvrzení Vaší účasti zašlete na:  l.jurickova@autoklastr.cz. Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, 
zaměstnavatelů, profesních sdružení a zřizovatelů. Počet účastníků je omezen. Uvedený program je orientační. 
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