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V Chebu dne 25.10.2011 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na setkání zástupců středních škol, Úřadu práce, 

hospodářské komory a Karlovarského kraje se zástupci zaměstnavatelské sféry z oblasti 

technických oborů, konkrétně z oboru strojírenství, IT ve strojírenství, stavebnictví, 

elektrotechnika, TZB a logistika na téma:  

 

„Snižování disproporcí na trhu práce prostřednictvím spolupráce škol se zaměstnavateli.“ 

 

Toto setkání se uskuteční dne 7. 11. 2011 od 14:00 a 16:00 hod v budově Integrované střední 

školy technické a ekonomické v Sokolově, Jednoty 1620, Sokolov  

 

1. kulatý stůl pro obory - Strojírenství, IT ve strojírenství a logistika - od 14:00  

2. kulatý stůl pro obory - Stavebnictví, elektrotechnika, technické zabezpečení budov - od 

16:00  

 

Cílem setkání je diskuse nad konkrétními tématy a možnostmi, jak vyřešit nebo alespoň zlepšit 

situaci na regionálním trhu práce.  

 

Zajímají nás zejména odpovědi na otázky typu, jak lze konkrétně spolupracovat na úrovni škola 

– firma, zda absolventi dostatečně vzděláni, co jim v jejich přípravě chybí, v čem naopak 

vynikají, na co bychom se měli během výuky více zaměřit. Zaměstnavatelé budou informováni o 

možnosti zaměstnat studenty VŠ na praxe v rámci projektu UNIPRANET, případně jak se 

zapojit do zkvalitňování výuky na VŠ.  

 

Celé setkání by mělo být zaměřeno na navázání či prohloubení komunikace a spolupráce na 

úrovni škola – firma v regionu. Jako další důležitý faktor setkání je účast zástupců Úřadu práce, 

hospodářské komory a Karlovarského kraje, kteří také budou hledat praktické nástroje pomoci 

Vašemu podnikání. 

 

Kulaté stoly jsou pořádány v rámci projektu UNIPRANET „Vytváření a posilování partnerství 

mezi univerzitami a praxí“ realizovaného ZČU v Plzni a OHK Cheb jako partnerem. 
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Budeme potěšeni, pokud se Vy nebo Vámi pověřená osoba našeho setkání zúčastníte.  

 

Svou účast prosím potvrďte do 2. 11. 2011 na email: info@ohkcheb.cz 

 

 

Za Okresní hospodářskou komoru a Regionální hospodářskou komoru Poohří 

 

 

Jakub Pánik     Mgr. Stanislav Kříž           Ing. Miroslav Krejčí        Radek Pašava  

 

předseda OHK Cheb    ředitel OHK Cheb           předseda RHK Poohří     pověřený  

            ředitel úřadu 
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