REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ
DOHODA
pro Karlovarský kraj
v oblasti „černých“ řemesel

Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové
dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých
problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013
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ÚVOD
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU
Situace v oblasti tzv. „černých" řemesel je z pohledu lidských zdrojů v Karlovarském kraji
dlouhodobě nevyhovující. Řemesla již nepřitahují mladé lidi, dochází výraznému k odlivu
starší generace a obecně se nedostává kvalitních pracovníků na trhu práce.
V poslední době se stalo moderním pracovat
v kanceláři, na což rodiče žáků opouštějících
základní školy reagují tím, že své děti hlásí
primárně na obory a školy s humanitním
zaměřením, bez ohledu na jejich reálné možnosti
a schopnosti. Řemesla se stávají pejorativním
pojmem, jsou společností nedoceněna a vnímána
jako „špinavá" práce. Vzhledem ke konstantnímu
úbytku populace ve školním věku pak dochází
k tomu, že na střední školy odchází studovat
i méně nadané děti, právě na úkor řemeslných
a technických učebních oborů. I přesto však

zůstává v evidenci Úřadu práce ČR velký počet
uchazečů o zaměstnání s tímto typem vzdělání,
což může svědčit o tom, že tito absolventi či
pracovníci nesplňují požadavky, které na ně
zaměstnavatelé a trh práce kladou. Reálně se
musí trh práce v Karlovarském kraji potýkat
rovněž s blízkostí Německa, kam tito nedostatkoví
pracovníci odcházejí za vyšším výdělkem. Čísla
říkají, že k 30. září 2014 bylo na Úřadě práce ČR
v Karlovarském kraji registrováno 36 % uchazečů
se základním vzděláním. Tito uchazeči tak tvořili
největší skupinu registrovaných dle vzdělání.

Rámcové problémy oboru z hlediska RLZ






odchod kvalifikovaných zaměstnanců za prací do sousedního Německa
nezájem o studium "černých řemesel", prioritou jsou maturitní obory
kvalifikovaní zaměstnanci se nechávají zaměstnat v jiných oborech
kvalifikovaní lidé z kraje odcházejí do větších měst
nízká úroveň kvalifikace zájemců o práci

Sektor v číslech

(maximální možné rozlišení lze v řadě případů zpracovat jen na úroveň sektoru průmyslu)
 Tržby v průmyslu v roce 2013 dosáhly v Karlovarském kraji 36 556 000 000 Kč, z toho největší
podíl měly tržby ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 7 742 000 000 Kč (pro
srovnání Liberecký kraj vykázal 4 254 000 000 Kč, Hl. město Praha 5 849 000 000 Kč, Ústecký kraj
6 471 000 000 Kč, Plzeňský kraj 9 683 000 000).
 Počet volných míst hlášených na ÚP ČR k 31. 3. 2014 dle CZ ISCO7 (řemeslníci a opraváři) – 283
 Počet volných míst hlášených na ÚP ČR k 31. 3. 2015 dle CZ ISCO7 (řemeslníci a opraváři) – 481
(nárůst poptávky po volných místech v této kategorii o 198 míst)
 Počet uchazečů vedených na ÚP ČR dle CZ ISCO7 se oproti loňsku snížil na 2 517, ale přesto
nedokázal tento pokles uspokojit poptávku a došlo dokonce k jejímu navýšení o zmíněných 198 míst
 Dle CZ NACE sekce C (zpracovatelský průmysl) bylo k březnu 2014 v databázi ÚP ČR 265 míst,
k březnu 2015 418 míst. Počet podniků ve zpracovatelském průmyslu se 100+ zaměstnanci přitom
činí 72.
 Předpokládaná poptávka v souvislosti s rozšiřováním firem v regionu činí 600 až 1 000 míst
(možnost odlivu stávající pracovní síly).
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I. Strategická část
regionální sektorové dohody
Vizí Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj je zajištění dostatečného množství kvalifikované
pracovní síly v oblasti tzv. „černých" řemesel kraji. Opatřením k dosažení tohoto cíle je především
spolupráce zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, územní samosprávy a ostatních relevantních
subjektů.
Regionální sektorová dohoda, která vychází z rešerše zpracované pro Karlovarský kraj, se uzavírá
s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce, které budou pozitivně
ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v oblasti „černých" řemesel v Karlovarském kraji a vhodně
vyrovnávat disparitu mezi jejich nabídkou a poptávkou.
Regionální sektorová dohoda Karlovarského kraje se skládá ze dvou částí – strategické, která definuje
její hlavní cíl a deklaraci závazku strategických partnerů regionální sektorové dohody k řešení
strategického cíle, a operativní, která zahrnuje klíčová témata a akční plány vybraných klíčových témat,
obsahují konkrétní úkoly, termíny a odpovědnost jednotlivých aktérů regionální sektorové dohody.

Cíle RSD:
Pro řešení problematiky v oblasti rozvoje lidských zdrojů byly vytyčeny tři základní cíle, které budou
dosaženy prostřednictvím následující opatření:
1. Cíl Zajištění dostatečné kvalifikace pracovníků / profesní kvalifikace
Opatření
1.1 Vyhodnocování potřeb a existence profesních kvalifikací v oblasti „černých“ řemesel
1.2 Podpora tvorby rekvalifikačních programů v oboru s vazbou na profesní kvalifikace
1.3 Navýšení počtu autorizovaných osob
1.4 Uznávání profesních kvalifikací zaměstnavateli
2. Cíl Podpora technického vzdělávání
Opatření
2.1 Výstavy středních škol
2.2 Poradenství pro žáky středních a základních škol – informační a poradenská střediska Úřadu
práce ČR
2.3 Propagace řemeslných oborů jako moderních, bezpečných a perspektivních
2.4 Zvyšování odbornosti učitelů odborných předmětů
2.5 Podpora učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů
a krajské samosprávy
2.6 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
3. Cíl Vyrovnání disparity mezi nabídkou a poptávkou v oblasti „černých“ řemesel
Opatření
3.1 Propagace Národní soustavy kvalifikací
3.2 Podpora uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
3.3 Aktivní kooperace firem a Úřadu práce ČR pro zefektivnění procesu obsazování volných míst
3.4 Podpora prvků duálního vzdělávání
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II. Operativní část RSD pro
Karlovarský kraj v oblasti
„černých“ řemesel
Obsahem této části regionální sektorové dohody je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnění
opatření z II. části RSD, AKČNÍ PLÁN.
Akční plán je plánem aktivit, jejichž postupná realizace by měla zajistit implementaci regionální
sektorové dohody. V akčním plánu jsou navržena řešení, která jsou dle zapojených aktérů považována
jednak za žádoucí a potřebná, a jednak jsou pokládána za uskutečnitelná.
Akční plán obsahuje opatření a k nim se vztahující akce, jež tato opatření naplňují. Jednotlivé akce
mají detailně popsány indikátory, způsoby jejich vyhodnocení a plnění, výstupy a termíny plnění. Za
zajištění realizace jednotlivých akcí zodpovídají odpovědní výkonní partneři. Výkonní partneři
se k regionální sektorové dohodě připojují jednotlivě na samostatných podpisových listech
s vymezením konkrétních opatření v akčním plánu, k nimž se v RSD přihlašují.
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Tabulka č. 1 „Akční plán Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj v oblasti „černých“ řemesel“
Číslo
akce

Název akce

Popis akce

Odpovědní
výkonní partneři

Indikátor

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos / dopad

Termín
plnění

Seznam stávajících
a chybějících PK

Existence seznamu
stávajících a
chybějících PK

Vytipování profesních
kvalifikací k doplnění

2015

Nově navržené PK
pro kraj

Počet navržených
PK

Zvýšení počtu / úpravy PK v
oblasti černých řemesel

Průběžně

Hlášení
zaměstnavatelů
chybějících profesí
nebo pracovních
pozic

Zpřesnění /
zvýšení počtu
hlášení
zaměstnavatelů
chybějících profesí
Existence
aktualizovaného
seznamu oblastí s
nižší úrovní
kvalifikace
Počet
akreditovaných
rekvalifikačních
programů

Poskytování rychlých a
přehledných informací
uchazečům o práci o volných
místech ve firmách

Průběžně dle
potřeby

Zlepšení informovanosti mezi
ÚP ČR o aktuální poptávce po
pracovní síle s nižší úrovní
kvalifikace

Průběžně

Zvýšení počtu rekvalifikačních
programů v oblasti černých
řemesel

Dle potřeby
na základě
analýzy

1. CÍL: Zajištění dostatečné kvalifikace pracovníků / profesní kvalifikace
1.1 Vyhodnocování potřeb a existence profesních kvalifikací v oblasti „černých“ řemesel
1.1.1

1.1.2

Zapojené subjekty provedou analýzu
dosud schválených a zatím chybějíKHK KK, SP ČR
cích profesních kvalifikací.
Navržení a zpracování nových
Zapojené subjekty zpracují / reviduprofesních kvalifikací k pokrytí celé jí chybějící profesní kvalifikace dle
KHK KK, SP ČR
oblasti černých řemesel
NSK v oblasti černých řemesel.
Průběžné vyhodnocování potřeb a
existence profesních kvalifikací

1.2 Podpora tvorba rekvalifikačních programů v oboru s vazbou na profesní kvalifikace

1.2.1

Hlášení aktuálních potřeb
zaměstnavatelů na ÚP ČR
v Karlových Varech

Zaměstnavatelé budou průběžně dle
potřeby hlásit ÚP ČR problematické
pozice, kde by bylo zapotřebí zajistit
větší proškolení uchazečů o
zaměstnání.

Zapojení
zaměstnavatelé

1.2.2

Průběžná analýza potřeb
zaměstnavatelů vytvářená na
základě jejich zpětné vazby

Ze získaných informací bude
průběžně aktualizován seznam
oblastí s nižší úrovní kvalifikace
uchazečů o zaměstnání.

ÚP ČR

Vytvořený
aktualizovaný
seznam

1.2.3

Vytvoření chybějících
rekvalifikačních programů v oblasti
„černých“ řemesel na základě
požadavků zaměstnavatelů

Školy, zaměstnavatelé, vzdělávací
instituce

Vytvořené
rekvalifikační
programy

1.2.4

Propagace rekvalifikačních
programů v návaznosti na profesní
kvalifikace

Zajištění tvorby a schválení
potřebných rekvalifikačních
programů s vazbou na schválené
nebo nově navržené PK
Zajištění propagace nově vytvořených rekval. programů u subjektů
zapojených do RSD - vyvěšení,
zveřejnění letáků, propagace na
webových stránkách, v tisku, apod.

Vzdělávací
instituce, školy,
ÚP ČR

Zveřejněné letáky,
informace na
webu, v tisku,
apod.

Počet
zveřejněných
letáků, upoutávek
na webech, v tisku

Zvýšení povědomí o
rekvalifikačních programech
navazujících na profesní
kvalifikace

Průběžně

SP ČR, KHK KK

Podání žádostí
nových AOs

Počet nových AOs

Zvýšení dostupnosti získání
osvědčení o profesní kvalifikaci

Průběžně

Zapojení
zaměstnavatelé

Akceptace v rámci
profilu na portálu
Vzdělávání a práce

Zvýšení počtu
akceptací PK jako
odpovídajícího
vzdělání

Zvýšení počtu zaměstnavatelů
akceptujících PK a větší
motivace uchazečů o práci
k získání osvědčení o PK

2015

1.3 Navýšení počtu autorizovaných osob
1.3.1

Aktivní vyhledávání a navyšování
Oslovování kompetentních subjektů
počtu autorizovaných osob v oboru a dojednání podání žádosti u Autoriv Karlovarském kraji
zujícího orgánu dle principů NSK

1.4 Uznávání profesních kvalifikací zaměstnavateli

1.4.1

Uvedení akceptace v rámci profilu
na portálu Vzdělávání a práce

Firmy uznávající PK potvrdí tuto
skutečnost registrací na portálu
http://www.vzdelavaniaprace.cz/.
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Číslo
akce
1.4.2

Název akce
Závazek uznání osvědčení o PK u
uchazeče o zaměstnání jako
dostatečného dokladu o vzdělání

Odpovědní
výkonní partneři

Indikátor

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos / dopad

Termín
plnění

Zaměstnavatelé uznávají osvědčení
o PK jako doklad o kvalifikaci, jsou
srozuměni se znalostmi a dovednostmi uchazeče (viz kvalifik. standard)

Zapojení
zaměstnavatelé

Podepsané
závazky

Počet nově
podepsaných
závazků

Zvýšení počtu zaměstnavatelů
akceptujících PK a větší
motivace uchazečů o práci
k získání PK

Od 2015
průběžně

Popis akce

2. CÍL: Podpora technického vzdělávání
2.1 Výstavy středních škol

2.1.1

Finanční podpora škol za účelem
pravidelné organizace akce

Krajský úřad Karlovarského kraje
bude i nadále finančně podporovat
výstavu středních škol.

Karlovarský kraj

Finanční podpora
výstavy středních
škol

Poskytnutá
finanční podpora
na výstavu SŠ

Finanční zajištění výstavy jako
možnosti prezentace techn. oborů, větší informovanost žáků
ZŠ o techn. oborech v kraji

1x ročně v
rámci konání
akce

2.1.2

Závazek škol vyučujících „černá“
řemesla zúčastnit se akce

Školy vyučující řemeslné obory se
budou výstavy škol účastnit,
propagovat své obory a snažit se
zaujmout budoucí studenty.

Školy

Souhlasy/závazky
škol s prezentací
na výstavě SŠ

Počet škol
zavázaných
prezentovat na
výstavě SŠ

Zvýšení informovanosti žáků
ZŠ o technických oborech

1x ročně v
rámci konání
akce

Realizované
informační a
poradenské
aktivity

Počet
realizovaných
aktivit/akcí

Zvýšení informovanosti žáků
ZŠ a ŠŠ o nabídce studijních
oborů a situaci na trhu práce

Průběžně

Propagace v rámci
dostupných médií

Počet uveřejněných článků, vyrobených letáků a
roll-upů, spotů atd.

Zvýšení informovanosti žáků
ZŠ a jejich rodičů o nabídce
oborů středních škol a situaci
na trhu práce

Průběžně

Zvýšení informovanosti rodičů
o nabídce středních škol a
situaci na trhu práce

1x ročně / při
vhodné
příležitosti

Přiblížení a popularizace
řemeslných oborů

Průběžně

Zvýšení informovanosti žáků
ZŠ a SŠ o řemeslech, prac.
náplních a situaci na trhu práce

Průběžně

2.2 Poradenství pro žáky středních a základních škol – informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR

2.2.1

Poradenství pro žáky ZŠ a SŠ pro
volbu vhodného oboru studia v
závislosti na situaci na trhu práce

Informační poradenské středisko
ÚP ČR informuje žáky ZŠ a SŠ o
nabídkách studijních oborů
vzhledem k situaci na trhu práce.

IPS ÚP ČR

2.3 Propagace řemeslných oborů jako moderních, bezpečných a perspektivních

2.3.1

Mediální kampaň Karlovarského
kraje

Medializace a propagace „černých“
řemesel při vhodných příležitostech
pomocí krajských komunikačních
kanálů (Školský portál, web KÚKK,
elektronické Krajské listy, apod.)
Školy se v rámci informačních akcí
pro rodiče prezentují na výstavách,
organizují Dny otevřených dveří a
spolupracují s firmami při zajištění
studijních praxí.

Karlovarský kraj,
zaměstnavatelé,
školy

2.3.2

Propagace technicky zaměřených
škol směrem k rodičům žáků ZŠ

2.3.3

Propagace ze strany KHK KK v
rámci projektu Propagace technického vzdělávání na ZŠ (7. až 9.
třídy)

Provedení osvětové a popularizační
marketingové kampaně mezi žáky a
jejich rodiči

KHK KK

2.3.4

Umožnění exkurzí žáků ZŠ a SŠ ve
firmách

Zaměstnavatelé umožní exkurze do
výrobních provozů žákům ZŠ a SŠ.

Firmy a školy

Školy a firmy

Informační akce
pro rodiče

Informační besedy,
články, letáky

2.4 Zvyšování odbornosti učitelů odborných předmětů
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Proběhlé exkurze
škol ve firmách

Počet informačních
akcí / zvýšení
počtu akcí pro
rodiče; seznam
známých akcí
Počet
uskutečněných
besed, vydaných
článků a letáků
Počet
realizovaných
exkurzí

Číslo
akce
2.4.1

Název akce

Praxe / konzultace učitelů ve
firmách

Popis akce
Školy zajistí učitelům odborných
předmětů stáž / exkurzi / konzultaci
ve výrobním provozu, firma umožní
učitelům absolvování stáže.

Indikátor

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos / dopad

Termín
plnění

Praxe/konzultace
absolvované učiteli

Počet učitelů, kteří
absolvují
praxe/konzultace

Zvýšená odbornost učitelů,
přenos praxe z firem do výuky

Průběžně

Odpovědní
výkonní partneři
Firmy a školy

2.5 Podpora učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů a krajské samosprávy

2.5.1

2.5.2

Školy rozšíří ve spolupráci s firmami
portfolio oborů „černých řemesel“
Navržení dalších oborů
podpořených stipendijním prograpodpořených stipendii
mem a motivují žáky (a rodiče) ke
studiu na konkrétní škole.
Karlovarský kraj prostřednictvím
Rozšíření finanční podpory na nově
OŠMT finančně navýší podporu
přidané obory
stipendií pro žáky SŠ.

Firmy a školy

Návrh nových
oborů pro podporu
stipendii

Nová stipendia pro
další obory

Zvýšení motivace žáků o
studium v podporovaných
oborech

2015

Karlovarský kraj

Nově podporované
obory

Počet nově
podporovaných
oborů

Zvýšení atraktivity
preferovaných oborů pro
studenty

Průběžně

Kroužky pro žáky

Počet
zorganizovaných
kroužků

Zvýšení motivace žáků o studium v podporovaných oborech
a seznámení s těmito obory

Do roku 2018

Počet článků,
prezentace na
akcích a na
webech
Počet nově
registrovaných
uživatelů / zvýšení
návštěvnosti VaP

Informování o
využití příležitostí
k propagaci
projektu
Kontrola počtu
návštěv /
registrovaných
uživatelů

Zvýšení informovanosti cílové
skupiny

Průběžně

Zvýšená návštěvnost a
informovanost o portálu

Průběžně

Realizované
rekvalifikace

Databáze ÚP ČR
uchazečů a
zájemců

Zvýšení, prohloubení a změna
kvalifikace uchazeče/zájemce o
zaměstnání

Průběžně dle
možností

Podepsané
závazky / souhlasy
firem

Počet podepsaných
závazků

Motivace firem hlásit aktuální
nabídku pracovních míst na ÚP
ČR s využitím PK

Průběžně dle
potřeby

2.6 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
2.6.1

Udržitelnost projektu Podpora
přírodovědného a technického
vzdělávání v Karlovarském kraji

V rámci udržitelnosti projektu bude
OŠMT realizovat techn. a přírodovědné kroužky pro žáky SŠ a ZŠ

OŠMT KÚ KK,
zapojené školy

3. CÍL: Vyrovnání disparity mezi nabídkou a poptávkou v oblasti „černých“ řemesel
3.1 Propagace Národní soustavy kvalifikací

3.1.1

Propagace NSK v rámci činností
zapojených subjektů

3.1.2

Propagace portálu Vzdělávání a
práce

Partneři budou dále propagovat NSK
veřejnosti, zaměstnavatelům a
Zapojení partneři
potenciálním zaměstnancům v rámci
udržitelnosti projektu.
Partneři budou dále propagovat
portál VaP veřejnosti, zaměstnavaZapojení partneři
telům a potenciálním zaměstnancům
v rámci udržitelnosti projektu.

3.2 Podpora uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
3.2.1

Realizace rekvalifikací a zvolených
rekvalifikací

ÚP ČR realizuje RK a zvolené RK dle
poptávky zaměstnavatelů a uchazečů/zájemců o práci na trhu práce.

ÚP ČR

3.3 Aktivní kooperace firem a Úřadu práce ČR pro zefektivnění procesu obsazování volných míst

3.3.1

Závazek zapojených firem hlásit
aktuální nabídku pracovních míst
na ÚP ČR s využitím profesních
kvalifikací

Zaměstnavatelé hlásí volná pracovní
místa na ÚP ČR s využitím PK a
deklarují akceptaci PK jako doklad o
kvalifikaci potenciálního pracovníka.

Zapojení
zaměstnavatelé
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Číslo
akce

Název akce

Popis akce

3.3.2

Závazek firem účastnit se
případných průzkumů pro predikci
vývoje kvalifikované pracovní síly
na trhu práce

3.2.3

Dlouhodobé poptávky v rámci
portálu VaP

3.3.4

Informování při outplacementu o
možnosti získat profesní kvalifikaci
cestou zvolené rekvalifikace na
ÚP ČR

Firmy budou v rámci průzkumu
hlásit předpokládaný stav
(propouštění/přijímání zaměstnanců,
jejich kvalifikační zaměření).
Zaměstnavatelé budou uveřejňovat
dlouhodobé poptávky na portále
www.vzdelavaniaprace.cz.
Firmy informují propouštěné
zaměstnance o možnosti získání PK
v oblasti "černých“ řemesel za
účelem snadnějšího uplatnění na
trhu práce.

Indikátor

Způsob
vyhodnocování
plnění indikátoru

Výstup / přínos / dopad

Termín
plnění

Aktivní účast firem
na průzkumu

Provedený
průzkum

Přehled o situaci na trhu práce
a vývoji pracovní síly, možnost
včas reagovat na aktuální
potřeby trhu práce

V případě
konání
průzkumu

Nově uveřejněné
dlouhodobé
poptávky na VaP
Aktivní zapojení
firem do informování o zvolené
rekvalifikaci a
získání PK

Počet uveřejněných dlouhodobých
poptávek
Firmy nahlásí
plnění akce –
textová informace
při propuštění
zaměstnance

Informovanost o dlouhodobých
poptávkách v rámci portálu

Průběžně,
min. 1x
za rok

Zvýšení informovanosti
zájemců o zaměstnání o
zvolených rekvalifikacích a PK

Průběžně,
min. 1x
za rok

Firmy a školy

Zvýšení počtu
firem poskytujících
odborné praxe

Počet nových firem
poskytujících
odborné praxe

Zvýšení možnosti firem získat
zaměstnance z řad žáků a
motivovat je k setrvání;
zvýšení odbornosti studentů

Průběžně

Firmy a školy

Firmy poskytující
placené praxe

Zvýšení počtu
firem nabízejících
placené praxe

Zvýšení motivace žáků o stáž
ve firmě a studovaný obor;
zlepšení možnosti firem získat
nové zaměstnance z řad žáků

Průběžně

Odpovědní
výkonní partneři
Zapojení
zaměstnavatelé
Zapojení
zaměstnavatelé
Zapojení
zaměstnavatelé

3.4 Podpora prvků duálního vzdělávání

3.4.1

Rozšíření sítě zaměstnavatelů
poskytujících odborné praxe

3.4.2

Odměňování žáků řemeslných
oborů absolvujících stáž ve firmě

Zaměstnavatelé budou poskytovat
žákům řemeslných oborů možnost
absolvovat ve své firmě odbornou
praxi během studia.
V kooperaci se školou motivují
zaměstnavatelé studenty na praxi
alespoň symbolickou odměnou za
produktivní činnost v souladu se
školským zákonem č. 561/2004 Sb.
§122

9

REGroruAlrui
sEKTonovADoHoDA
PRo KARLovARsrf KRAJ
v oblasti,,dernych"
Femesel

V'ikonn'i partner

RegionSlni rada odborov'ich svazfi
v
Ceskomoravsk6 konfederace od borov'ich svazfi
ProkopaHol6ho640
357 51 KynSperknad OhFi
www,cmkos.cz

I
/

Bc. VEra DimovS
Piedsedkyn6
Regiondlni
rady odborov'ichsvazEdeskomoravsk6
konfederace
odborov'ichsvazfiKarlovarsk6ho
kraje

Podilise na aktivitSchd.
t . 2 . 4 , 3 . 1 . 13, . t . 2

V KarlovyTch
Varech,dne 19. eervna 2015

OPERACNf P R O G R A M

PODPORUJEME

LIDSKE ZDROJE

VASI B U D O U C N O S T

A ZAMESTNANOST

www.esfcr.cz

REG I ONALNI SEKTOROVA DOHODA
PR O K A RL O V A R S KY KRAJ
V oblasti „cernych" femesel

1 . 2 . 1 . ; 1 . 4 . 1 . ; 1.4.2.; 2.3.4.; 2 . 5 . 1 . ; 3 . 3 . 1 . ; 3.3.2.;
// i / / '
3.3.3.; 3.3.4.
, ,
..^.^

V Chebu, dne 15.7.2015

iÍ
i.1",x"j
m F Í T#$í í l^r;}'
sf *ffií
REGIoNÁlrvÍsEKToRovÁ DoHoDA
PRo KARLoVnnsrÝ KRAJ
v ob|asti,,č erný ch..
řemese|

Vý konný partner

LIGNETA servis s.r.o.
Severní872/15
360 05 Kar|ovyVary - Rybáře
www.lioneta.cz

Mgr. René Roubí k
JednatelLIGNETAserviss.r.o.

Podí |íse na aktivitáchč .
I . 2 . I , L 2 . 3 , ! . 4 . t , t . 4 . 2 , 3 . 3 . 1 ,3 . 3 . 2 , 3 . 3 . 3 ,3 . 3 . 4

V Kar|ový chVarech, dne 28.7 '2015

Seznam zkratek:
AOs

- autorizovaná osoba

APZ

- Aktivní politika zaměstnanosti

CZ ISCO7

- klasifikace zaměstnání

CZ NACE

- klasifikace ekonomických činností

ČMKOS

- Českomoravská konfederace odborových svazů

DV

- další vzdělávání

ESF

- Evropský sociální fond

EU

- Evropská unie

IPS ÚP ČR

- Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR

KHK

- Krajská hospodářská komora

KHK KK

- Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

KÚ

- Krajský úřad

KÚ KK

- Krajský úřad Karlovarského kraje

MŠ

- mateřská škola

NSK

- Národní soustava kvalifikací

NSP

- Národní soustava povolání

OŠMT

- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

PK

- profesní kvalifikace

RK

- rekvalifikace

RLZ

- rozvoj lidských zdrojů

RROS

- Regionální rada odborových svazů

RSD

- regionální sektorová dohoda

RVP

- rámcový vzdělávací program

SD

- sektorová dohoda

SOŠ

- střední odborná škola

SOU

- střední odborné učiliště

SP ČR

- Svaz průmyslu a dopravy ČR

SR

- sektorová rada

SŠ

- střední škola

ŠVP

- školní vzdělávací program

ÚP ČR

- Úřad práce ČR

VaP

- webový portál Vzdělávání a práce (www.vzdelavaniaprace.cz)

VP

- vzdělávací program

VŠ

- vysoká škola

ZŠ

- základní škola
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