ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
NÁZEV AKCE: Separátní kulatý stůl RSD pro Středočeský kraj
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 8.11.2016,
8.11.2016 Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2, Praha 6
Program
•
•
•
•

Představení nových zástupců SPČR
Informace o financování průkazů profesní způsobilosti řidičů
Úspěchy v plnění plánů aktivit RSD
Diskuse

Obsah jednání
P. Kotalík (SP ČR) přivítal všechny přítomné, představil nové regionální zastoupení SP ČR pro
Středočeský kraj a Prahu - p. Kotalíka
Kotalík a pí. Čechovou.. Poté bylo předáno slovo p. Bicerovi
(ISD ČESMAD BOHEMIA),, který shrnul informace z posledního kulatého stolu, který
kter proběhl
17.3.2016. Dále byl představen webový portál Truckjobs.cz, na kterém jsou k nalezení
informace a aktuality pro RSD. Firmy a školy na něm mimo jiné sdílejí pracovní nabídky,
popřípadě poptávky po stážích.
žích.
Účastníci byli informování o vyčlenění 3 milionů korun na PPZŘ pro studenty,
studenty které jsou
vyčleněné od Krajského úřadu pro Středočeský kraj.
Školy podaly informace o tom, zda mají nebo zda budou žádat o akreditaci pro PPZŘ.
Slovo předáno p. Bartůňkovi
ňkovi (ÚP ČR KrP v Příbrami).
). Informoval o nezaměstnanosti ve Střed.
kraji (4,5%), o aktivní politice nezaměstnanosti pro absolventy.
Diskuse
Byl nastíněn ŠVP jednoletý nástavbový obor. ŠVP by bylo zřízeno na vybraných školách
v rámci Středočeského kraj, do kterých
kterých by ostatní školy mohly poslat své studenty. Školami
připravený plán ŠVP bude konzultován s KÚ na domluvené schůzce koncem listopadu 2016,
na které se určí školy, kde bude možné ŠVP studovat. KÚ na schůzce informuje o přesných
pokynech pro čerpání vyčleněných
ěných peněz pro profesní řidičské průkazy.
průkazy
Závěr jednání
•
•
•
•

Představen portál Truckjobs.cz pro budoucí spolupráci škol a firem
Informace o vyčlenění peněz pro PPZŘ pro studenty
Příprava ŠVP zúčastněnými školami
Domluvená schůzka s Krajským úřadem na konec
k
listopadu 2016

Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt realizuje Svaz průmyslu a dopravy České
Č
republiky spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

