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Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 

(Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 

Sb., o Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, ze dne 5.května 

1992. 

Posláním Khk Pk je podpora podnikatelských 

aktivit, zajištění potřeb a hájení zájmů svých 

členů. Khk Pk je ze zákona zástupcem 

podnikatelů, kteří mají sídlo na území 

Pardubického kraje. 



Od března 2007 působí Khk Pk v oblastních 

kancelářích:  

 

                 - Pardubice 

                 - Chrudim 

                 - Česká Třebová 

                 - Svitavy 

 



 

 

AKTIVITY KHK PK NA PODPORU 

PODNIKÁNÍ 

 

 Poradenská činnost - Informační místa pro 

podnikatele (všechny kanceláře) 

 Vzdělávací činnost - pořádání seminářů 

     (všechny kanceláře) 

 Kontaktní místa CzechPOINT 

     (všechny kanceláře) 

 Podpora exportu – exportní semináře, 

workshopy se zástupci vyslanectví 

 

 



 

 Vystavování exportních dokumentů  

      - karnety ATA, certifikáty  

    (kancelář Pardubice) 

 Kontaktní místo MÝTO.CZ  

    (kancelář Pardubice) 

 Vydávání časopisu Zpravodaj Khk Pk 

(tištěná a elektronická forma) 

 

 

 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

 Spolupráce se základními školami 

Volba povolání v Pardubickém kraji 

(období realizace: 1.11.2009 – 30.6.2012) 
 

 Cílem projektu bylo výrazné posílení zájmu a 

   motivace žáků o technicky zaměřené obory    

   při volbě dalšího studia a následně povolání.  

 V rámci projektu byly rovněž rozvíjeny   

   praktické znalosti, schopnosti a dovednosti  

   žáků. 

 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

Volba povolání v Pardubickém kraji 

V rámci projektu se realizovaly: 

 Exkurze žáků ZŠ a SŠ především do    

   výrobních firem, žáků ZŠ do odborných  

   technických SŠ, žáků SŠ na odborně      

   zaměřené veletrhy a výstavy 

 Soutěže o nejlepší výrobek a nejlepší popis    

   technických profesí 

 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

Volba povolání v Pardubickém kraji 

Přínos projektu: Žáci a studenti získali  

 poznatky, zkušenosti i zážitky přímo z praxe, 

 velký rozsah informací o technických  

   oborech, o prostředí jejich případného   

   budoucího zaměstnání a o možnostech  

   uplatnění v technických oborech. 

Výsledky projektu:  

 účast více 28.000 žáků ZŠ a SŠ 

 informační publikace a internetový portál 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

 Připravené 2 nové projekty pro základní školy 

ve fázi hodnocení podané žádosti o finanční 

podporu jejich realizace z OP VK 

 

1. Podpora manuálních dovedností žáků v   

    Pardubickém kraji 

 Cílem projektu je zvýšení úrovně manuálních 

dovedností žáků základních škol a jejich 

zájmu o učební a technické obory dalšího 

studia.  



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

1. Podpora manuálních dovedností žáků v   

    Pardubickém kraji 

 V rámci projektu bude pro žáky ZŠ 

organizována praktická výuka v dílnách jejich 

škol a středních škol zapojených do projektu. 

 Z projektu bude financován nákup 

potřebného materiálu, doprava žáků do 

středních škol a odborný pedagogický dozor 

při dílenských pracích. 

Výše rozpočtu: cca 2,9 mil. Kč. 

 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

2. Podpora kariérového poradenství na   

    základních školách Pardubického kraje 

Cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň 

kariérového poradenství na základních školách. 

Aktivity projektu: 

Kurzy a semináře pro výchovné poradce   

  (komunikace, psychologie dospívajících,   

   motivace k výběru vhodného povolání, rozbor  

   osobnosti, představení technických profesí) 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

2. Podpora kariérového poradenství na   

    základních školách Pardubického kraje 

Aktivity projektu: 

Praktické představení technických profesí   

  (exkurze pedagogů do výrobních firem) 

Praktické ověření získaných dovedností     

(poskytnutí poradenství žákům ZŠ) 

 

Výše rozpočtu: cca 3,9 mil. Kč. 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

 Spolupráce se středními školami 

Odborná sekce pro vzdělávání 

- V rámci Khk Pk je zřízena Odborná sekce pro  

  vzdělávání. Členy sekce jsou ředitelé většiny   

  technicky zaměřených SŠ z Pk.  

- V této sekci jsou diskutovány: koncepce   

  učňovského a středního školství, oborová  

  struktura dle požadavků trhu práce.  

- Sekce připravuje podklady pro stanoviska Khk  

  Pk v oblasti vzdělávání. 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

 Zapojení do projektů středních škol 

Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v 

technických oborech.  

Úlohou Khk Pk v tomto již ukončeném projektu 

byla komunikace se zaměstnavateli a 

základními školami a jejich zapojování do 

tohoto projektu. 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

 Další vzdělávání 

Národní soustava povolání a kvalifikací 

(NSP/NSK).  

 Zástupci Khk Pk jsou členy sektorových rad,   

   např. doprava.  

 Khk Pk se v průběhu 2.pololetí 2012 zapojila   

   do propagace těchto projektů mezi  

   zaměstnavateli formou pořádání kulatých   

   stolů. 

 



Podpora základního, středního a 

dalšího vzdělávání 

 Další vzdělávání 

Národní soustava povolání a kvalifikací 

(NSP/NSK).  

Aktuálně se Khk Pk připravuje na zapojení do 

„Týmu regiony“, jehož členové na regionální 

úrovni seznamují představitele firem s přínosy 

praktického využívání NSP a NSK v 

podnikatelské a personální praxi a zároveň je 

motivují k implementaci a aktivnímu používání 

tohoto nástroje v dané firmě.  



Děkuji za pozornost 

 

 

 

 Ing. Roman Sodomka 

 


