
Regionální sektorové dohody 

Olomouckého kraje

Regionální sektorová dohoda Olomouckého kraje pro elektrotechnické odvětví
Jejím účelem je deklarovat a naplňovat společný zájem zaměstnavatelů, středních odborných škol,
Olomouckého kraje jakožto jejich zřizovatele a zájmových organizací na rozvoji a podpoře
elektrotechnických oborů vzdělávání na území Olomouckého kraje. Na podporu tohoto společného
zájmu se v rámci džentlmenské dohody zavázali ke společné spolupráci a aktivitám, které povedou
ke zlepšování povědomí o elektrooborech a jejich vnímání ze strany mladých lidí, dále ke zlepšování
podmínek a prostředí pro samotné vzdělávání, včetně aktivní spolupráce a podpory ze strany
zaměstnavatelů. To vše s nesnadným cílem zvýšit povědomí a zájem dívek a chlapců
o elektrotechnické vzdělávání v našem kraji.
Tato regionální sektorová dohoda stála u vzniku Burz práce a vzdělání Olomouckého kraje, které
započaly svou osvětovou činnost roku 2014 díky spolupráci organizátorů: ÚP ČR - Krajské pobočky
v Olomouci, Krajské hospodářské komory OK a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Výše zmíněná sektorová dohoda však není jedinou aktivní v Olomouckém kraji. Spolu s ní zde od
roku 2018 působí také

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného
a obuvnického průmyslu.
Tato sleduje obdobné cíle jako její starší sestra a jedním z možných cílů je dokonce vytvoření
nového oboru vzdělávání, který by vychovával odborníky pro textilní odvětví. Více o cílech,
aktivitách a signatářích této sektorové dohody se můžete dočíst dále v této prezentaci.
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Olomoucký kraj spolupracuje s podnikateli, vzdělávacími institucemi, dalšími zástupci specifických odvětví
a zájmovými organizacemi prostřednictvím regionálních sektorových dohod, v rámci kterých se společně řeší
podpora daných odvětví a aktuální problémy.

Příkladem je Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného
a obuvnického průmyslu. Její vize reaguje na potřeby výrobců z dotčené oblasti a na jejich aktuální
i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Výsledkem je motivace ke studiu určitých oborů a také
aktivity jako propagace, podpora náboru, účast expertů z praxe na výuce, praxe žáků u spolupracujících firem
a následně také jejich zaměstnání.

Olomoucký kraj je historickou Mekkou oděvního průmyslu. Signatáři RSD se snaží o rozvoj oděvního průmyslu
a jeho opětovné pozvednutí, a také reagovat na potřeby perspektivních výrobců a na jejich aktuální
i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle.
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Cíle RSD jsou:
• Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy doplňovaly nebo

vytvářely školní vzdělávací programy s využitím praktických aplikací z podniků TOK.
• Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zajišťování presentace TOK podniků co nejširší

veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů.
• Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zvyšování obecně pozitivního povědomí veřejnosti
• o TOK průmyslu v Olomouckém kraji.
• Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby k aktivitám

vzešlým ze sektorové dohody.

Signatáři RSD OK:
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, www.atok.cz
Svaz průmyslu a dopravy České republiky, www.spcr.cz
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, www.kzps.cz
Svaz českých a moravských výrobních družstev, www.scmvd.cz
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci, www.uradprace.cz
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, www.khkok.cz
Českomoravská konfederace odborových svazů, www.cmkos.cz

http://www.atok.cz/
http://www.spcr.cz/
http://www.kzps.cz/
http://www.scmvd.cz/
http://www.uradprace.cz/
http://www.khkok.cz/
http://www.cmkos.cz/
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Realizační partneři:
Olomoucký kraj; ÚP ČR - Krajská pobočka v Olomouci; Svaz Průmyslu a dopravy ČR; Asociace textilního-
oděvního-kožedělného průmyslu; Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR; Svaz českých  
a moravských výrobních družstev, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje, Krajská 
hospodářská komora Olomouckého kraje

Smluvní partneři:
ANAD - oděvy s.r.o.; BELVEDERE TEXTIL s.r.o.; Bernhardt Fashion CZ, s.r.o.; CÍL, výrobní družstvo; CLEANTEX 
a.s.; DRAPS s.r.o.; EFPRI, s.r.o.; GALA a.s.; J.E.E.L. spol. s r.o.; JASUTEX s.r.o.; KAJA s.r.o.; KOOS, s.r.o.; Koutný 
spol. s r.o.; LORGIT PV s.r.o.; Miroslava Pluskalová; MODĚVA oděvní družstvo Konice; PRO LEN s.r.o.; REDO, 
s.r.o.; SKŘIČKA SPORTEX s.r.o.; SUMTEX CZ s.r.o.; TILAK, a.s.; Toray Textiles Central Europe s.r.o.; V.FRAAS CZ, 
spol. s r.o.; VESPA Prostějov, spol. s r.o.; ZAHAS s.r.o.; Zdislav Rak; ZDRAVTEX s.r.o.; ZEFIA s.r.o.
Střední škola designu a módy, Prostějov; Fakulta Textilní technické univerzity v Liberci; Střední škola Art Econ

Potenciální partneři:
Doke Stroke s.r.o.; Jaroslav Uhlíř spol. s r.o.; JONAP – výroba obuvi s.r.o.; Kinetic, s.r.o.; Krok CZ, v.o.s.; Palička, s.r.o.; 
PERLA, netkaný textil, a.s.; Proma Šumperk, s.r.o.; T&T Czech Brands s.r.o.;  Texotech, s.r.o.
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MODĚVA oděvní družstvo 

Konice je významným 

výrobcem konfekce 

působícím na českém trhu 

od roku 1931. 

V oblasti regionu Konicka 

patří k největším 

zaměstnavatelům. V sídle 

firmy  je zaměstnáno ca 80 

pracovníků, na pobočném 

závodě v Prostějově ca 40 

zaměstnanců.

Výrobní program je 

zaměřen na klasickou 

dámskou a pánskou 

konfekci pro sériovou 

a měřenkovou výrobu 

a zahrnuje: saka, bundy, 

kalhoty, vesty, pláště, 

obleky, sukně, paleta, 

peleríny, profesní 

a speciální oděvy.

www.modeva.cz

Nejžádanější profese: dílenská šička/šič, střihačka/střihač

http://www.modeva.cz/
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Jmenuji se Ondřej Závěšický a od roku 2007 navrhuji moderní oblečení pod vlastní značkou Barrsa.

Vždy jsem chtěl být originální, ale také dbám na vysokou kvalitu materiálu a celkového zpracování.

Začátky nebyly jednoduché, ale dnes mám za sebou mnoho spokojených zákazníků, kteří se ke mě

stále vracejí a jsou pro mne tou největší odměnou. Svou módu Vám nově nabízím i zde abyste

mohli být originální stejně jako je značka Barrsa. www.barrsa.cz

Nejžádanější profese: švadlena

http://www.barrsa.cz/


T&T Czech Brands s.r.o.

Naše česká firma se zabývá výrobou              

a distribucí dětského látkového sortimentu 

již od roku 2008. V šicí dílně se pro Vás 

s pečlivostí a láskou vyrábí doplňky do 

postýlek, jako jsou pletené mantinely 

různých velikostí, hnízdečka aj.

www.t-tomi.cz

www.eseco.eu

Přidejte se 

k našemu týmu. 

Nejžádanější 

profese: švadlena, 

šička, pomocné 

práce v šicí dílně
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Najdete u nás také 
péřové zavinovačky, 

zimní fusaky a deky pod 
luxusní řadou ESECO. 
V našem sortimentu 

naleznete také 
ortopedické abdukční 
kalhotky, které jsou 

nově notifikovány jako 
zdravotnický prostředek 
a slouží ke správnému 

vývoji kyčelních kloubů 
miminek. 

http://www.t-tomi.cz/


www.olkraj.cz

http://www.olkraj.cz/

