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Zářijový newsletter KCPP
Vítáme vás v novém školním roce, během kterého jsme si pro vás připravili
další inspirativní aktivity pro vás i vaše studenty. Pojďme se tedy společně
podívat na to, co nás v nadcházejících týdnech čeká.

Inspirativní setkání s podnikateli
JUDr. Bohuslav Švamberk
Ve čtvrtek 22. září se uskuteční další Inspirativní setkání s podnikateli, tentokrát
s JUDr. Bohuslavem Švamberkem, který je i předsedou Okresní hospodářské
komory v Prostějově. Události se bude možné účastnit jak fyzicky, a to
v prostorách Obchodní akademie Prostějov, tak i online.
Pro vaše studenty tak jde o skvělou příležitost, jak se střetnout s úspěšnou
osobností v regionu a zeptat se jí na informace z praxe. A rozhodně nejde
o poslední Inspirativní setkání – v následujících týdnech se budou konat další,
o kterých vás budeme včas informovat.
Co jsou to Inspirativní setkání s podnikateli?
V rámci série Inspirativní setkání s podnikateli představují úspěšní podnikatelé
svou cestu: od začátků podnikání přes překážky i úspěchy. Učitelé i žáci se
mohou zapojit s nimi do diskuze a dozvědět se zajímavé informace přímo od
nich.
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E-learningový kurz
eluc.ikap.cz
Na webových stránkách eluc.ikap.cz byl spuštěn e-learningový kurz, který je
cílený přímo na vás, pedagogy středních škol. Nic vám tedy nyní nebrání v tom
absolvovat první kapitolu, rozšířit si znalosti z podnikatelského prostředí a
získat povědomí o klíčových aspekt podnikání jako takového.
Více informací naleznete na eluc.ikap.cz.

Vědecká konference na MVŠO
Healthcare Innovations in V4 Countries and Israel
Ve středu 21. září se bude v BEA Olomouc, kde sídlí Moravská vysoká škola
Olomouc (MVŠO), konat mezinárodní hybridní konference Healthcare
Innovations in Visegrad Countries and Israel.
Jejím cílem je diskutovat o socio-ekonomických výzvách v evropském
zdravotnictví a Izraeli a prezentovat výsledky mezinárodního projektu
zaměřeného na inovace v oblasti eHealth a řízení zdravotnictví ve
visegrádských zemích.
Konference se zúčastní odborníci z univerzit, nemocnic a státní správy a jejím
cílem je vytvořit platformu pro inovace ve zdravotnictví v zemích V4 a Izraeli.
Více informací o konferenci včetně informací o řečnících i harmonogramu
naleznete na v4smarthealth.eu.
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Burzy Práce a vzdělávání
Kam můžete se studenty vyrazit?
Základním společným cílem organizátorů je umožnit bezprostřední kontakt s
regionálními zaměstnavateli a středními odbornými školami, bezprostřední
sdílení aktuálních informací o situaci na trhu práce, osvěta veřejnosti a rozvoj
interaktivního kariérního poradenství, propagace odvětví, oborů a profesí
důležitých pro hospodářství Olomouckého kraje.
Do jakých měst můžete se svými studenty vyrazit?
Prostějov (22. září)
Jeseník (27. září)
Přerov (11. října)
Olomouc (13. října)
Šumperk (18. října)
Více informací najdete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kcpp@mvso.cz.
– Tým KCPP
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