
                   

Zpráva o činnosti 

Okresní hospodářské komory ve Žďáře nad Sázavou 
Za období leden – květen 2020 

 
Splněno dle schváleného  plánu  

 Jednání se zástupci VŠ polytechnické Jihlava o navázání konkrétní spolupráce 
v monitorování situace na trhu práce Žďárska – leden 2020 v Jihlavě 

 15. ledna 2020 účast OHK  na Dnu firem na SPŠ a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou 
 Návštěva zástupce SŠT Velká Bíteš – prezentace OHK ZR a nastavení další spolupráce 

2020 – prezentace v Bítešském zpravodaji 
 Únor 2020 – proběhlo Setkání 25 kariérových  poradců okresu Žďár nad Sázavou +  

exkurze do SŠO SČMSD ve Žďáře n.S. a firmy DEL jako součást programu 

Průběžně  jsme zajistili  plnění   úkolů v souladu s  Plánem na rok 2020  v rámci    
probíhajících projektů a náplně práce OHK ZR a operativně poskytly tyto služby: 

1. Síť asistenčních center k problematice průmyslu 4.0 na Vysočině   
na projektu jsme spolupracovali s  Krajským úřadem Vysočina -  další činnosti byly 
omezeny „protikaronavirovými opatřeními“. 
Úspěšně pokračovala  Prezentace P 4.0. v rámci Setkání kariérových poradců – 
workshop pro účastníky ve firmě DEL, a.s.  Aktuálně (během dubna a května 2020)   
probíhají jednání s Městem Žďár n.S.  o společné prezentaci  vybraných členských 
firem OHK ZR, které se zaměřují na technologie  P4.0   společně s Městem ZR a 
představením  projektu OHK ZR  a KV  - SAC P4.0 v mimořádné příloze MF Dnes. 
Termín vydání byl Městem ZR přesunut z května na červen 2020. Dotazníková šetření 
ve firmách okresu  ve věci kreativního průmyslu byla zatím pozastavena  
a činnosti převedeny do 2. pololetí 2020. 

 
2. Projekt KOMPAS  

plynule pokračuje  dle stanoveného časového harmonogramu.  V návaznosti na 
vzniklou hospodářskou situaci v ČR sledujeme nejen statistiku, ale zejména aktuální  
situaci na  trhu práce v okrese Žďár nad Sázavou.  Průběžně se  daří    zasíťovávat 
nové firmy a zaměstnavatele ke spolupráci na projektu a spoluvytvářet metodiku 
projektu pro Kraj Vysočina a ČR.  

 
 
 



3. Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK. 
Projekt ESF je rozdělen na čerpání finančních prostředků z ESF prostřednictvím  KHK 
Vysočina ve výši  6 mil  a  OHK ZR ve výši 2 mil. Kč. Bude probíhat průběžně celý 
kalendářní rok 2020 s předpokládaným ukončením v 9/2022.  V nastalé situaci se 
mění podmínky a potřeby vzdělávání ve firmách, sledujeme ji a vytvoříme a 
oslovujeme zejména lokální vzdělavatele.     
 

4. Informační servis pro podnikatele a členy OHK ZR – v době zavedených 
mimořádných vládních opatření proti šíření nemoci COVID -19 jsme vytvořili 
Středisko informačních služeb pro členy OHK ZR a spolupracující podnikatele.  Zprvu 
denně, dále dle potřeby jsme e-mailem obeslali a dále obesíláme 150 kontaktů 
informacemi z HK ČR, SP ČR, MPSV, MZ a KÚ Vysočina. 
 

5. Webové stránky OHK ZR jsou v dokončovací fázi. Počítáme, že v červnu 2020 budou 
spuštěny. V HK ČR nám konce května 2020 vytvoří logo HK ZR v souladu s logem HK 
ČR.     

 
   

6.  JOBPOINT – slibně rozjeté služby kanceláře OHK ZR  na začátku roku 2020 
pozastavila protikrizová opatření – únor/březen  a plánované činnosti nahradil servis 
informací e-mailem  (viz. výše). V rámci kariérového poradenství jsme navázali 
spolupráci s krajskou přísp.org. Vysočina Education, která nám nabídla podporu 
našeho KP  svojí metodikou.   
 

 V únoru 2020 úspěšně proběhl  v KD ZR workshop pro výchovné poradce 
základních škol  
        

 Vyhodnotili jsme dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci Setkání 
kariérových poradců. Mezi priority KP na školách patří mimo jiné exkurze 
vybraných žáků základních škol. Budou probíhat od nového školního roku 
2020.  

 
Za Okresní hospodářskou komoru ve Žďáře nad Sázavou 
Mgr. Dana Fialová 

25.5. 2020 

 


