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1. V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte účast vyplněním závazné přihlášky, kterou zašlete do 5. května 2017
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 1900 Kč včetně DPH, v případě zájmu o ubytování i zálohu 500 Kč za nocleh z 18. na 19. 5. 2017.
Případný doplatek za ubytování bude hrazen při prezenci. V účastnickém poplatku jsou zahrnuty náklady na seminář včetně stravování, vstupu
na doprovodné akce a CD.
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3. Při prezenci, prosím, předložte doklad o zaplacení poplatku.
4. V případě potřeby podrobnějších informací volejte OHK Kroměříž: +420 603 247 784
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Dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na 24. ročník
semináře, který se v tomto roce soustředí na trend
Průmysl 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce. Můžete
shlédnout prezentace předních odborníků, které vám
pomohou prohloubit své znalosti a zkušenosti. Budete
mít také možnost vyjádřit svůj názor a získat nové
kontakty.
Jaroslava Nováková, ředitelka OHK
tajemnice přípravného výboru

Pracovní trh v České republice se začíná proměňovat
díky takzvané 4. průmyslové revoluci. Čím dál větší důraz
bude kladen na získávání a rozvíjení digitálních
kompetencí, a to i v takových oborech, kde by nás to
dnes ještě nenapadlo. České školství proto musí na
tyto změny včas reagovat a naše absolventy dobře
připravit na nový digitální svět. Modernizaci vzdělávání
chceme ale pojmout komplexně v širším kontextu
celoživotního učení. Naším cílem je vychovávat aktivní jedince připravené
zdolávat současné i budoucí překážky.
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Vzdělání je důležitý vklad do života, který můžeme získat
jak v mládí, tak i v pokročilejším věku. Na získávání
vědomostí a potažmo také dokladu o jejich nabytí není
nikdy pozdě. Myšlenka celoživotního vzdělávání pamatuje
na ty, kteří si potřebují doplnit vzdělání v souvislosti s
vykonáváním stávající nebo budoucí profese, ale i na ty,
kteří třeba jen stojí o nabývání informací a vědomostí pro
vlastní uspokojení. Vzdělávání není otázkou věku, ale zájmu,
názoru, snahy, cílevědomosti, je možností dobrat se nejen
nových poznatků, ale i nových kontaktů, přátel, zkušeností a neposlední
řadě možností. Dává nám příležitost nabrat nový směr, potřebujeme−li změnu,
nebo v opačném případě setrvat na místě, ujistit se, že to, jak žijeme a co
děláme, je přínosem pro nás i okolí.
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže
Fenomén 4. průmyslové revoluce přináší dalekosáhlé
změny, které přetvářejí průmyslové procesy i chování a
jednání zákazníků, zaměstnavatelů a pracovníků.
Současně se − možná dramatičtěji než dosud − proměňuje
i svět školství a vzdělávání. Práce v digitalizovaném
průmyslu vyžaduje nové kompetence. A jsou to nejen
odborné znalosti z oblasti informatiky nebo mechatroniky,
ale i flexibilita, samostatnost a stálé rozšiřování vědomostí
podle aktuální potřeby.
PhDr. Helena Úlovcová
pověřena řízením NÚV

18. května 2017 − čtvrtek

 Vzdělávání 4.0
Mgr. Miroslav Jašurek, vedoucí poradců ministryně
MŠMT
 Práce 4.0
JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce
zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV
PhDr. Martin Sycha, Ph.D., odbor trhu práce MPSV

08.00 − 12.45 Prezence účastníků, Dům kultury
13.00 − 13.15 Zahájení
Moderuje: Ing. Bronislav Fuksa, ředitel SŠ−COPT Kroměříž
13:05 – 13:15 Přivítání
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříže
Mgr. Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce
vzdělávání MŠMT
13.15 − 14.30
Moderuje: Ing. Michal Horáček, poradce náměstka
ministra MPO pro řízení sekce průmyslu
 Aliance společnost 4.0
Ing. Michaela Chrtová, odděleni koordinace
hospodářských politik EU, Úřad vlády ČR
 Průmysl 4.0
Ing. Michal Horáček, poradce náměstka ministra
MPO pro řízení sekce průmyslu

14.30 – 15.30
 Strategie digitálního vzdělávání
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády MŠMT
 Česká národní koalice pro digitální pracovní místa
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, předseda České národní koalice
pro digitální pracovní místa
Mgr. Petr Naske, tajemník České národní koalice pro
digitální pracovní místa
 Modernizace odborného vzdělávání
Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru
středního a vyššího odborného vzdělávání
a institucionální výchovy MŠMT
Ing. Zorka Husová, vedoucí oddělení pro kurikulum
odborného vzdělávání NÚV
Ing. Taťána Vencovská, zástupce vedoucí oddělení
pro kurikulum odborného vzdělávání NÚV
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16.00 – 17.00

9.30 − 10.00
 Statistika – Vývoj v celoživotním učení
Mgr. Božena Půbalová, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání,
zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
 Vzdělávání pro budoucí pracovní místa
Ing. Jaromír Janoš, jednatel společnosti TREXIMA, spol. s r.o.,
na základě studie Svazu průmyslu a dopravy ČR „Slaďování
nabídky a poptávky na současném trhu práce“
10.00 − 11.15
 Podpora celoživotního učení z Integrovaného regionálního
operačního programu
Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR
 Financování celoživotního učení z ESIF
zástupce sekce operačních programů MŠMT
 Intervence Školy jako centra celoživotního učení v projektu P−KAP
PhDr. Jana Bydžovská, vedoucí oddělení pro další vzdělávání NÚV
 KAP a jeho plánované aktivity
Ing. Radovan Výsmek, koncepční a rozvojová činnost v oblasti
školství, Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje
11.15 − 11.30 Přestávka
11.30 − 12.00 Závěrečná diskuse, Přijetí závěrečného memoranda
12.00
OBĚD
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 POVEZ II., VDTP II. − Vzdělávání dovedností pro trh
práce
Mgr. Jaroslav Neuvirth, vedoucí Oddělení projektů
služeb zaměstnanosti Odboru projektová kancelář,
generální ředitelství ÚP ČR
 Vize digitalizace − nároky na zaměstnance aneb střety
kultur generací
Martin Hradský, personální ředitel FATRA, a.s.
 Pohled zaměstnavatelů na vzdělávání pro Průmysl 4.0
Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky Sekce
zaměstnavatelské pro oblast vzdělávání SP ČR
17.00 − 19.00 Volný čas (ubytování a osobní volno)
19.00 − 21.30 Dům kultury – doprovodný program − číše vína − raut
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