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 Hejtman Košta zahájil další ročník prezentace středních škol Scholaris

Na Střední škole polytechnické v Olomouci 23. listopadu odstartoval již 21. ročník prezentační
výstavy vzdělávacích oborů středních a vyšších odborných škol Scholaris. Dvoudenní akci zahájil
hejtman Olomouckého kraje Oto Košta společně s náměstkem pro oblast školství Ladislavem
Hynkem. Žákům základních škol, kteří přemýšlejí o dalším studiu, se letos představuje celkem 85
vystavovatelů. Kromě samotné prezentace oborů jednotlivých škol se návštěvníci mohou těšit
také na soutěže zručnosti, výstavu žáků středních škol nebo prezentaci zaměstnanců úřadu práci
či pedagogicko-psychologické poradny. Svou nabídku zde letos prezentuje 77 škol z Olomouckého
kraje a také tři školy ze sousedních regionů.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Třetí ročník předvánočního Olomouc Fashion Day se povedl!

Již v předvánočním čase se 15. prosince v budově RCO v Olomouci uskutečnil již třetí ročník
Olomouc Fashion Day. Akce si od svého založení klade za cíl atraktivní formou pomoci navrátit
zašlý lesk tradiční pýchy Olomouckého kraje - kožedělního, oděvního a textilního průmyslu. Na
více než dvouhodinovém programu módní přehlídky se podílely firmy Bernhardt Fashion CZ,
Moděva oděvního družstva a rovněž Střední škola designu a módy v Prostějově. Modelky a
modely si vzaly do parády kadeřnice ze Studio 9 v čele s Veronikou Továrkovou a nezávislé
kosmetické poradkyně z Mary Kay, Vendula Slaná a Simona Kožoušková. Důležitými společníky
byly také Asociace textilního oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) a města Šumperk a
Jeseník. Mezi vystavovateli také nechyběli designéři a oděvní společnosti DRAPS, Majerka Kateřina Majerová, Josef Konečný Fashion Design, Klobouky - Marie Daubnerová, Marta Musilová
a také Spolek řemesel ručních ze Štěpánova. Spolupráce organizátorů společně se všemi aktéry
akce nakonec přinesla vysoce kvalitní a atraktivní podívanou pro všechny zúčastněné.
Více informací zde:

Zdroj: KHK OK

 Velká novela zákoníku práce – rezervujte si včas místa na semináři!

Od 1.4.2017 má nabýt účinnosti rozsáhlá koncepční novela Zákoníku práce, která sebou přinese
zásadní změny v personální a mzdové praxi. Nový pohled na práci z domova, jiné počítání
dovolené a také postih za stres v práci - to jsou některé z chystaných změn v zákoníku práce. Díky
novele zákoníku práce budou pracovněprávní vztahy více flexibilní. Ministerstvo práce a
sociálních věcí tak reaguje na požadavky z praxe a pak také na vývoj českého právního řádu i
Soudního dvora Evropské unie. Zároveň by měly chystané změny částečně snížit
zaměstnavatelům administrativní náročnost s aplikací zákoníku práce.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Prostějov

 Hyundai opět rozdával technickým školám osobní automobily

Jak se již stalo tradicí, ke konci roku rozdává nošovická společnost Hyundai Motor Manufacturing
Czech (HMMC) technickým školám automobily z předsériové výroby, které poslouží zejména k
výuce budoucích automechaniků, techniků a inženýrů. Za Olomoucký kraj si převzali symbolický
klíč k osobnímu automobilu Hyundai i30 zástupci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov
z rukou Jiřího Havlína, vedoucího Oddělení lidských zdrojů společnosti Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice. Nový Hyundai i30 bude sloužit žákům učebního oboru
Mechanik opravář motorových vozidel a žákům maturitního oboru Autotronik jako výuková
pomůcka.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Prostějov

 Vyšlo prosincové číslo krajských novin

Shrnutí úspěšného projektu Seniorské cestování, otevření nového oddělení pro nemocné
tuberkulózou v Odborném léčebném ústavu Paseka nebo informace, které lékárny budou během
vánočních svátků otevřené. To jsou některá témata prosincového vydání měsíčníku Olomoucký
kraj.Krajské noviny v prosincovém vydání představují mikroregion Podlesí. Čtenáři se v tomto
čísle také dočtou o lákadlech letošního Festivalu vánoční hudby, zjistí, jaké jsou možnosti
registrace na olomoucký půlmaraton nebo se dozví podrobnosti k výstavě Vlastivědného muzea v
Olomouci, která připomíná osobnost Františka Josefa I. jako častého hosta Olomouce.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

Občasník pro podnikatele Vydavatel: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje; www.khkok.cz;
Šéfredaktor: Mgr. Jitka Janečková Moťková; Redakční rada: ředitelé všech hospodářských komor v kraji;
Za obsah článků, inzerátů, PR článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé či přispěvatelé.

