
 
  

 

  
 

 Druhý ročník konference Invest MORE:  

Hlavním tématem byla spolupráce firem se středními 

školami i získávání nových zaměstnanců 

  

Dle ohlasů, které zazněly od zástupců krajských technických středních škol a firem, se 

letošní ročník krajské konference INVEST MORE v Ostravě trefil do tématu, které hýbe 

krajskou ekonomikou i vzdělávacími institucemi. 

     

  

Témata spolupráce firem s krajskými technickými středními školami, získávání nových 

zaměstnanců včetně absolventů a zahraničních pracovníků i využití efektivních nástrojů pro 

udržení zaměstnanců ve firmách, rezonovala nejen v oficiálním programu, ale také ve všech 

diskuzích a rozhovorech, které se odehrávaly v prostorách konference. 

 



„I díky těmto dvoustranným jednáním můžeme dnes říci, že na základě konference došlo k 

navázání více než 40 konkrétních spoluprací mezi středními školami a firmami v kraji. Jedná 

se hlavně o realizaci odborných praxí a stáží ve firmách,“ řekla ředitelka Agentury pro 

regionální rozvoj Petra Chovanioková. 

 

Jako velmi přínosné hodnotili zástupci přítomných firem také vzorové dokumenty, které 

obdrželi a které jim zjednoduší přípravu spolupráce se školami po právní stránce – šlo o vzor 

dohody o učební praxi, smlouvy o budoucí pracovní smlouvě a také informace o možnostech 

daňových odpočtů při zaměstnávání studentů ve firmách. 

 

Svou zodpovědnost si uvědomuje také kraj jako zřizovatel středních škol. "Za nejdůležitější 

dnes považuji zvýšení atraktivity technického vzdělávání mezi mladými - v technických 

profesích je dnes jistota a také velmi zajímavý výdělek, což platí i na pozicích pro 

středoškoláky, řekl hejtman kraje Miroslav Novák. „Kraj v tomto jako zřizovatel středních škol 

může udělat dost a také už na tom pracujeme. Kromě zkvalitňování výuky a vybavenosti škol 

hodně dbáme na to, aby školy více spolupracovaly s firmami při přípravě odborných praxí, 

exkurzí, při výchově studentů pro konkrétní pozice ve firmách. Velmi mě v této souvislosti těší 

zájem firem o tuto spolupráci,“ doplnil hejtman. 

  

Vzorové dohody usnadňující spolupráci se školami po právní stránce 
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Co konference přinesla školám? 

  
  

 

  

 

  

 

  

  

Liběna Orságová, ředitelka, Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 

  

Akce jsme se účastnili poprvé, určitě byla pro školu přínosem. Navázali jsme nové 

kontakty a upevnili "staré", předjednali účast školy v projektu s mezinárodní účastí, 

http://www.invest-msr.com/


díky panelovým diskusím jsme načerpali zajímavé informace. Akce byla inspirací i v 

oblasti propagace školy. Vše bylo pečlivě připraveno. Děkujeme všem organizátorům za 

příjemnou atmosféru, bezvadný průběh Invest MORE i možnost získat cenné informace 

a propagovat naší školu na tak významné akci. Rádi se zúčastníme i příštího ročníku.   

  

Jaroslav Konečný, ředitel, Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 

410, příspěvková organizace 

  

Organizace celé akce byla na perfektní úrovni. Pan hejtman i ostatní moderátoři se 

velmi dobře zhostili svého úkolu. Obsah panelových diskuzí byl pro nás zajímavý a 

přínosný. Děkujeme za to, že jsme mohli prezentovat naši školu. Budeme rádi, když nás 

oslovíte i v příštím roce. 

  

Tamara Fajkusová, zástupce ředitele, Střední průmyslová škola, Obchodní akademie  

a Jazyková škola s právem státní jazkové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace 

  

Děkujeme Vám za příležitost zúčastnit se této akce, která byla určitě přínosem pro naší 

školu. Jsme školou silně progresivní v oblasti spolupráce s firmami, a to formou 

zmiňovaných dlouhodobých prací a praxí našich studentů ve firmách našeho 

regionu.  Hovořím i za naše studenty, kteří byli doslova nadšeni způsobem panelové 

diskuse, která by měla otevřít a dát podnět hlubší spolupráce firma-škola. Určitě jsme 

byli celkově velmi spokojeni a myslím si, že to je jedna z cest, jak prosadit a udržet 

techniku na kvalitní úrovni.   

 

 

   

Na konferenci byla představena i nová 

aplikace pro zahraniční zaměstnance... 



 

  

...zjednoduší jim život v regionu. 

  

Zvyšující se počet cizinců pracujících v Moravskoslezském kraji s sebou nese jisté 

povinnosti, proto Moravskoslezský kraj prostřednictvím své Agentury pro regionální 

rozvoj vytvořil speciální aplikaci pro cizince již pracující v Moravskoslezském kraji nebo 

ty, kteří se sem teprve chystají. Aplikace jim poskytne jak v anglické tak německé 

mutaci ucelené informace, kde se dozví vše potřebné. Podle potřeby budou přidávány 

další jazykové mutace. 

  

V rámci obsahu jsou zařazeny také zkušenosti 

cizinců, kteří již v kraji pracují. „Moravskoslezský 

kraj nabízí nádherné prostředí, např. Beskydy. 

Práce v Ostravě mi nabídla možnost vidět krásy 

tohoto regionu a také být součásti rozvoje regionu. 

Mou oblíbenou částí jsou třeba Dolní Vítkovice a 

Bolt Tower, kde se můžu na nejvyšším bodě 

Ostravy dát kafe a pivo.“ Cristina Boccia (USA). 

  

Obsah aplikace připravila krajská Agentura pro 

regionální rozvoj na základě poptávky krajských 

firem zaměstnávajících zahraniční zaměstnance. 

  

Informace jsou rozděleny do logických celků podle 

  

„Chceme tak dát zahraničním 

zaměstnancům maximálně možné 

množství informací o Moravskoslezském 

kraji a usnadnit jim tak orientaci v novém 

regionu. Z užitečných odkazů mohu 

zmínit např. praktické informace pro 

řidiče, přehled pracovních agentur i 

realitních agentur, informace o registraci 

pobytu a službách v kraji, vzdělávání pro 

cizince, a mnohé další,“ říká ředitelka 

Agentury pro regionální rozvoj Petra 

Chovanioková. 

  

  



toho, v jaké situaci se daná osoba zrovna nachází - 

jestli již v regionu je a potřebuje znát všechny 

praktické informace týkající se života zde, nebo 

teprve o přesunu do regionu uvažuje a chce se 

dozvědět, co vše je potřeba zařídit před příchodem 

do regionu. 
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Počet cizinců v Moravskoslezském kraji  

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Mediální ohlasy... 

  

 http://www.tvpohoda.cz/zpravodajstvi/4172/aktualne-z-moravskoslezskeho-kraje/ 

 http://polar.cz/porady/nas-kraj-neni-na-okraji/nas-kraj-neni-na-okraji-09-06-2016-

17-14 

 http://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/urad-ms-kraje/11000004390/invest-

more-spoluprace-firem-s-technickymi-skolami-se-musi-zlepsit 

 https://www.novinky.cz/kariera/405637-moravskoslezskemu-kraji-chybi-

kvalifikovana-pracovni-sila 
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K NAHLÉDNUTÍ:  

  

o FOTOGALERIE 

o VIDEOSPOT Z KONFERENCE 

  

 

  Měníme vnímání kraje!  

Berlín, Londýn, Düsseldorf... 

Kromě prezentačních akcí a konferencí, které Moravskoslezský kraj prostřednictvím 

Agentury pro regionální rozvoj organizuje v České republice, je nezbytné představovat 

pozitivní změny, které se odehrávají v kraji i v zahraničí. Po loňské prezentaci v Berlíně, 

kdy kraj prezentoval svůj potenciál v oblasti biotechnologií, proběhla další akce v 

Londýně, a to přímo v rezidenci českého velvyslance.  

    

  

"Naším cílem bylo představit kraj a jeho 

možnosti, které nabízíme zahraničním 

investorům. Využili jsme dobrých vztahů s 

panem Liborem Sečkou, velvyslancem České 

republiky ve Velké Británii a Severním Irsku, a 

představili jsme tak Moravskoslezský kraj jako 

  

Vzhledem k tomu, že akce se zaměřila i na 

představení nabídky a potenciálu, který má 

kraj v oblasti tzv. business services, tedy 

sdílených služeb pro firmy, vystoupili v diskusi i 

zástupci dalších firem z tohoto sektoru - Naďa 

Filina z Developerské společnosti 

http://arr.cz/cs/fotogalerie?func=viewcategory&catid=138
https://youtu.be/IXTGv4Aw2Xc


příznivé místo pro podnikání i život," řekl 

hejtman kraje Miroslav Novák. 

  

Hejtman ve své prezentaci vyzdvihl významné 

firmy, informace o vysokých školách a dalších 

vzdělávacích institucích, i možnosti, jaké kraj 

nabízí zahraničním podnikatelům v oblasti 

sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit. 

Těžištěm byla opět panelová diskuze, v které 

zástupci firem, které již v Moravskoslezském 

kraji působí, mluvili o svých zkušenostech s 

podnikáním v kraji, o důvodech, proč se firmy 

rozhodly investovat právě v tomto regionu a 

také své osobní postřehy k životu v kraji. 

  

„Největší výhodu Moravskoslezského kraje 

spatřuji v lidech, kteří zde žijí a pracují. Rychle 

se učí, jsou schopni řešit problémy, které v práci 

nastanou, nebojí se překážek a výzev, se 

kterými se setkávají. Přesně takové lidi 

potřebujeme v naší firmě,“ řekl Dan Smith, 

výkonný ředitel společnosti OKIN Business 

Process Services, která v Ostravě provozuje 

mezinárodní centrum zákaznické podpory pro 

své klienty. 

  

V podobném duchu promluvil i Stan Kubacek ze 

společnosti Round Hill Capital, která v Londýně 

sídlí a nedávno v Moravskoslezském kraji 

koupila rozsáhlé bytové portfolio a na akci 

pozvala řadu investorů z Londýna. 

„Moravskoslezský kraj je skvělou příležitostí pro 

investory díky své průmyslové historii a IT 

budoucnosti. Ekonomická transformace zde 

proběhla rychleji a úspěšněji než třeba ve 

Střední Anglii, Porúří nebo ve Východním 

PASSERINVEST a generální ředitel TIETO 

Czech s.r.o. Petr Lukasík. Diskusi moderoval 

Brett Gray, ředitel The Ostrava International 

School a Mezinárodního gymnázia v Ostravě. 

  

Ti všichni kromě svých názorů na život a 

podnikání v kraji představili své firmy možným 

obchodním partnerům. Akce 

se zúčastnilo téměř 40 hostů, především z řad 

britských investičních a poradenských firem a 

také z bankovních institucí. Z prezentační akce 

si kromě informací o podnikatelském a 

investičním prostředí v kraji odnesli i mnoho 

nových kontaktů, v rámci networkingu  po celé 

odpoledne probíhala řada jednání a rozhovorů. 

 

„Při svých aktivitách zaměřených na podporu 

podnikání a investic si uvědomujeme, že 

nestačí se prezentovat na akcích v kraji, proto 

pořádáme i tyto prezentační akce v Praze 

nebo v zahraničí. Aktivně využíváme podpory 

partnerů, aby akce měly co největší 

návštěvnost a vzbudily zájem u potenciálních 

investorů.  

Na konec června jsme ještě připravili návštěvu 

hejtmana kraje, zástupců Národního 

strojírenského klastru a krajských firem v 

Düsseldorfu ve spolkové zemi Severní Porýní 

Vestfálsko. Tam se kraj spolu s firmami sejde k 

jednáním se zástupci místní hospodářské 

komory, spolkové vlády a firem. Kromě 

představení kraje by mělo dojít k navázování 

obchodních kontaktů mezi firmami a také 

obnovení spolupráce mezi oběma regiony," 

doplnila ředitelka Agentury pro regionální 

rozvoj Petra Chovanioková.  



Německu, kde také investujeme do nájemního 

bydlení. Pracovníci s kvalitním vzděláním a 

několik desítek investorů z oblastí automotive, 

IT, zdravotnictví či výroby jsou důvodem, proč 

jsme se k naší spokojenosti rozhodli v loňském 

roce investovat peníze v tomto kraji.“  
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Rozšiřuje se letecké spojení  

          Ostravy se světem 
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Od podzimu letošního roku se výrazně rozšíří nabídka destinací, kam budou létat pravidelné 

linky z mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava. Kromě stávajících linek do Prahy, 

Paříže, Londýna Stanstedu a do Düsseldorfu přibudou hned čtyři další. 

 

Novou přímou linku do Milána zahájí letecká společnost Ryanair 30. října 2016. Na letiště 

Bergamo se bude z Mošnova létat 2 x týdně. Už 23. září zahájí provoz nová letecká  linka z 

Ostravy do Dubaje.  Linka bude mezi Ostravou a Spojenými arabskými emiráty  létat 2 x 

týdně, každé úterý a pátek. Lety bude provozovat letecká společnost SmartWings. 

 

K dalším destinacím, kam by se od podzimu z Ostravy mělo létat, patří Amsterdam a Helsinky. 

Zatímco nizozemské letiště by mělo sloužit hlavně jako přestupní stanice pro lety do dalších 

destinací, lety do hlavního města Finska by měly podpořit převážně obchodní spolupráci. 

„Je to ale také dobrá spojnice s Dálným východem, lety z Helsinek jsou v tomto směru 

mnohem rychlejší,“ dodal další důvod hejtman kraje Miroslav Novák. „Ve druhém květnovém 

týdnu byla ve věstníku Evropské komise vyvěšena notifikace obou leteckých linek. To 

znamená, že můžeme dokončit výběrové řízení na leteckého dopravce, a pevně věřím, že s 

podzimním letovým řádem, od 1. října, nabídneme tyto linky jako pravidelné“. „Kromě těchto 

nových linek se zvýší frekvence letů do Londýna na čtyři páry letů týdně. Bylo to vyvoláno 

velkým zájmem o tyto lety,“ doplnil hejtman Novák. 

  

 

  

 

 

  

  
  

 


