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         PROJEKT
              POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY TRHU PRÁCE

Název projektu: Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
Zkrácený název projektu: Posilování spolupráce
Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0021
Název opera ního programu: OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

íslo a název oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzd lávání
Datum realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2013

ASTNÍCI PROJEKTU

íjemce finan ní podpory:

Centrum uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Rooseveltova 79, zapsané u Krajského
adu Olomouckého kraje, I O 75154803.

Partnerské st ední odborné školy (SOŠ): školy zapojené do projektu

St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt  strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240
St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt  zem lské, Horní He manice 47
St ední pr myslová škola strojnická, Olomouc, t . 17. listopadu 49
St ední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
St ední pr myslová škola a Obchodní akademie, Uni ov, Školní 164
ART ECON - St ední škola Prost jov, s.r.o.
St ední škola technická, P erov, Kou ílkova 8
Soukromá st ední odborná škola Hranice, s.r.o.
Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
Vyšší odborná škola a St ední škola automobilní, Záb eh, U Dráhy 6
St ední pr myslová škola Hranice
St ední odborná škola Litovel, Komenského 677
Sigmundova st ední škola strojírenská, Lutín
St ední škola technická Mohelnice, 1. máje 2
St ední škola polygrafická Olomouc, St ední Novosadská 55
St ední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
St ední pr myslová škola P erov, Havlí kova 2
Soukromá st ední odborná škola živnostenská, P erov
St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt , Šumperk, Gen. Krátkého 30
Švehlova st ední škola, Prost jov
St ední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova
St ední odborná škola gastronomie a potraviná ství, Jeseník, U Jatek 8
St ední škola železni ní a stavební, Šumperk, Bulharská 8
St ední odborné u ilišt  obchodní, Prost jov, nám. Edmunda Husserla 1
SOŠ pr myslová a SOU strojírenské, Prost jov, Lidická 4

Do projektu je zapojeno 25 st edních odborných škol a zástupci podnikatelských subjekt .

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi SOŠ Olomouckého kraje na jedné stran  a regionálními podnikatelskými
subjekty na stran  druhé. Tato spolupráce bude vystav na na t ech nosných pilí ích:

Primárním nosným pilí em pro budování spolupráce bude unikátní interaktivní webový portál, na kterém bude docházet
k sí ovému propojování zam stnavatel  a SOŠ v Olomouckém kraji.

Dalším pilí em projektu je rozvíjení osobní spolupráce mezi SOŠ a zam stnavateli v oblasti poskytování odborných stáží a
praxí  pro  žáky  ve  firmách.  Žáci  si  zde  osvojí  pracovní  návyky,  lépe  se  nau í  orientovat  v  pracovním prost edí  a  zvýší  se  tak
jejich uplatnitelnost na trhu práce.

etím z nosných pilí  projektu je popularizace technických obor  zavád ním nových propaga ních nástroj  a prvk
motivace žák  základních škol ke studiu t chto obor .


