
 

 

Projekt IQ INDUSTRY OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

Pod záštitou VOŠ a SŠA Zábřeh, ÚP v Olomouci a v Šumperku, firem PANAV, a.s. Nádražní 

212 783 45 Senice na Hané, Klein & Blažek spol. s.r.o. Nádražní 100 789 91 Štíty a HELLA 

AUTOTECHNIK, s.r.o.  Družstevní 16, 789 85 Mohelnice je realizován projekt IQ 

INDUSTRY Olomouckého kraje. Jeho hlavní smysl vystihuje tato deklarace: 

Deklarace 

„Účastníci této smlouvy vyjadřují svůj zájem vytvořit systém partnerské spolupráce 

sociálních partnerů zastoupených Svazem průmyslu a dopravy - komisí pro LZ, Sdružením 

automobilového průmyslu, Vzdělávací agenturou Kroměříž, Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstvem práce a  sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

Hospodářským výborem PS PČR, Asociací krajů ČR, firmami a úřady práce Olomouckého 

kraje.  

Projekt IQ Industry vychází ze zkušeností projektu IQ Auto, rozšiřuje jeho klíčové 

aktivity a vytváří komplexní podmínky spolupráce průmyslových firem s jejich 

sektorem odborného školství a úřady práce ve spolupráci se zřizovateli škol a 

zaměstnavatelskými svazy. 

Jeho hlavním cílem je prosadit společnou politiku náboru 15letých žáků ZŠ ke studiu na 

vybraných středních odborných školách a nové formy výcviku a vzdělávání učitelů, 

žáků a studentů těchto škol podle praktických zkušeností průmyslových firem v odborné 

gesci Sdružení automobilového průmyslu. 

Vlastní realizací se projekt stává nástrojem podpory technického odborného školství v České 

republice a  zakládá podmínky pro vzdělávání mladé generace. 

Z uvedeného důvodu je jeho realizace součástí regionální politiky lidských zdrojů 

Olomouckého kraje, průmyslových firem a úřadů práce na jeho území. 

Tato Smlouva o partnerské spolupráci je součástí Programu podpory a spolu-zodpovědnosti 

za rozvoj odborného školství ČR přijatého výše uvedenými sociálními partnery na 3. Národní 

konferenci „Podpora odborného školství ČR“ konané v Průhonicích ve dnech 23. – 24. 9. 

2010.“ 

 

Do projektu jsou zapojeny SŠ Olomouckého kraje, které vyučují obory automechanik, 

autotronik i strojírenské obory s nimi nějak související. 

 

Více informací podá: 

Ing. Vítězslav Marokán, ředitel školy 

VOŠ a SŠA, Zábřeh 

U Dráhy 6 

789 01 Zábřeh 

Tel.: 583 411 057 

E-mail: v.martykan@spsa-za.cz 

 

nebo se můžete obrátit na ředitele SŠT Přerov, Kouřílkova 8, Mgr. Františka Šobera: 

sober@kourilkova8.cz 
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