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Co je Burza práce a vzdělání? 

Přehlídka nejvýznamnějších zaměstnavatelů v okrese Šumperk a spolupracujících 

středních a vysokých škol. Burza je otevřená široké veřejnosti a vstup pro návštěvníky 

je zdarma. 

 
Na jednom místě se jako vystavovatelé představí: 

• firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích; 

• střední a vysoké školy, na kterých je možno nedostatkové vzdělání získat. 

 
Účast na Burze může být prospěšná tomu, kdo: 

• hledá práci; 

• přemýšlí o tom, jak si doplnit nebo změnit vzdělání; 

• vybírá perspektivní obor vzdělání (žáci, studenti, rodiče); 

• se zajímá o trh práce. 

 
Nositeli myšlenky Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji a pořadateli jsou: 

• Svaz průmyslu a dopravy České republiky; 

• Okresní hospodářská komora Šumperk; 

• Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci; 

• Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Šumperk. 

 

  Historie  

• Myšlenka vzniku Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji vznikla 18. 9. 2014 na jednání 

zaměřeném na řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v elektrotechnice. Na této 

akci Svazu průmyslu a dopravy nápad jako první formuloval Petr Vodák, jednatel společnosti 

Miele technika s.r.o. 

 
• 0. ročník - Burza práce a vzdělání proběhla dne 9. 12. 2014 v otevřených prostorách 

v přízemí Regionálního centra Olomouc. Byla určena pouze firmám působícím v odvětví 

strojírenství a elektrotechnika. 

 
• 1. ročník - Burza práce a vzdělání v Šumperku 2015 se konala dne 3. 11. 2015 ve 

Sportovní hale Gymnázia Šumperk na Masarykově náměstí 8 v Šumperku. Hlavní motto této 

Burzy bylo – „Hledejte práci tam, kde skutečně je“. Akce se zúčastnilo celkem 30 

vystavovatelů, z toho 20 firem a 10 škol. 

 
• 2. ročník - Burza práce a vzdělání v Šumperku 2016 se uskutečnila dne 13. 10. 2016  

v Domě kultury Šumperk. Zúčastnilo se jí 38 vystavovatelů z toho 23 firem a 15 škol. V tomto 

roce se Burza práce a vzdělání konala také v Olomouci, Prostějově a Přerově. 

 
 3. ročník - Burza práce a vzdělání v Šumperku 2017 proběhla dne 5. 10. 2017 v Domě 

kultury Šumperk. Zúčastnilo se jí 46 vystavovatelů z toho 27 firem a 19 škol. Výrazný nárůst 

zájmu o akci dokladuje návštěvnost (328 dospělých osob a 394 žáků a studentů). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 4. ročník – Burza práce a vzdělání v Šumperku 2018 se konala dne 4. 10. 2018 v Domě 

kultury Šumperk. Zúčastnilo se 41 vystavovatelů z toho 28 firem a 13 škol. Po dobu Burzy se 

mohli návštěvníci zúčastnit soutěže na facebookové stránce OHK Šumperk. Odměny do 

soutěže věnovali vystavovatelé. Součástí doprovodného programu bylo setkání zástupců firem, 

ředitelů škol a kariérních poradců - „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce firem a škol“. 
 

 

  5. ročník Burzy práce a vzdělání         
 

 Burza práce a vzdělání v Šumperku 2019 

 1. 10. 2019 v Domě kultury Šumperk (Fialova 3) 

 46 vystavovatelů (34 firem a 12 škol) 

 
 Návštěvníci získali informace o možnostech uplatnění na trhu práce, o požadavcích firem 

pro výkon různých profesí a také o možnostech firemního vzdělávání či zapracovávání 

nových zaměstnanců. 

 Akce se tradičně zaměřila také na oblast kariérového poradenství pro žáky základních škol a 

jejich rodiče. Díky společné prezentaci zaměstnavatelů a partnerských škol získali důležité 

informace o možnostech odborného vzdělání v návaznosti na volbu budoucího povolání. Žáci  

a rodiče osobně konzultovali organizaci a průběh studia na vybrané odborné střední škole, 

nabídku stáží, praxí a v neposlední řadě také stipendijní podmínky u firem či různé benefity, 

které školy poskytují. 

 Kromě osvěty a poradenství nabídla Burza také zajímavé exponáty, praktické ukázky řemesel 

a jiných aktivit, které si připravili vystavovatelé na svých stáncích. Po celou dobu akce se 

návštěvníci mohli zapojit do soutěže o ceny věnované vystavovateli. 

 Novinkou pátého ročníku byl doprovodný program pod názvem Živá knihovna povolání. 

Šlo o interaktivní a názorné prezentace profesí žádaných na trhu práce v našem regionu. 

Jednotlivé prezentace proběhly díky spolupráci místních škol a vybraných odborníků z praxe, 

kteří společně představili tyto profese - Technik robotizace, Elektromechanik a zámečník, 

Hospodář na levandulovém poli, Cukrářka a Zdravotní sestra. 

 
 Počet účastníků Burzy: 

V roce 2019 Burzu navštívil enormní počet návštěvníků. Velkým přínosem Burzy je navýšení 
zájmu studentů středních škol, kteří akci navštívili v rekordním počtu 400 návštěvníků 

 

 Žáci ZŠ   592 
 Studenti SŠ  400 
 Uchazeči o práci z ÚP 174 
 Ostatní veřejnost 269 
 Celkem         1 435 

 
 Doprovodný program: 

 
 Ukázky profesí žádaných na trhu práce - Živá knihovna povolání. 
 Poradenství Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Šumperk v oblasti zaměstnanosti, 

trhu práce, rekvalifikací apod. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Setkaní zástupců firem, ředitelů škol a kariérních poradců - „Sdílení dobré praxe 
v oblasti spolupráce firem a škol“. 

 Soutěže pro žáky a studenty na stáncích vystavovatelů a zaměstnavatelů o dva 
poukazy v hodnotě 3.000 Kč na nový telefon a dále o dárkové tašky od vystavovatelů. 

 Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ o poukazy v rámci Živé knihovny povolání v hodnotě 
1.000 Kč: 

o Poukaz na Levandulový statek do Bezděkova, 
o Poukaz do Velkolosinských pralinek, 
o Poukaz do Kina Oko v Šumperku.  
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  HODNOCENÍ BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2019 Z POHLEDU VYSTAVOVATELŮ  

 

 OHK Šumperk ve spolupráci s dalšími partnery vytvořila „Dotazník zpětné vazby k Burze 

práce a vzdělání 2019 “, který tvořilo 10 otázek týkajících se organizačního zabezpečení 

a možnosti vyjádřit své subjektivní zkušenosti a podněty. 

 Osloveno bylo všech 53 vystavovatelů a partnerů.  

 Odpovědi zaslalo 33 respondentů. 

  

Z dotazníkového šetření vyplývá celková spokojenost vystavovatelů s návštěvností. I přes 
výrazný nárůst počtu středoškolských návštěvníků ve srovnání s předchozími ročníky Burzy by ale 
některé firmy uvítali více návštěvníků z této cílové skupiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavovatelé označili Burzu jako dobrou příležitost pro navázání spolupráce mezi školami 
a firmami. 

 

Připomínky zazněly k několika organizačním záležitostem, které zohledníme při přípravě dalšího 
ročníku: 

 
 Nespokojenost s tmavými prostory 

 Chybějící zatemnění (Živá knihovna povolání) 

 Preference ukončit akci už v 16.00 

 Chybělo na výběr vegetariánské jídlo či ryba 

 Načasování losování výherců soutěží 

 Atd. 

 

94 % respondentů uvedlo, že se Burzy zúčastní i v dalším roce. Šest procent respondentů 
zatím neví, zda se zúčastní. Nezájem o účast na další Burze neprojevil nikdo z respondentů. 

 
 

 

  



 

 

 

 

 Závěrečné zhodnocení  

 

 Ročník této burzy lze považovat za velmi vydařený. 

 Zúčastnil se jí prozatím nejvyšší počet návštěvníků; především výrazně narostl počet 

studentů, a to díky spolupráci s řediteli středních škol. 

 Burza byla poprvé oživena úspěšným doprovodným programem Živá knihovna povolání. 

 Při přípravě dalšího ročníku zohledníme připomínky vystavovatelů a budeme pracovat na 

zajištění vyšší návštěvnosti z řad středoškolských studentů. 
 

 

 

 

VŠEM VYSTAVOVATELŮM DĚKUJEME ZA JEJICH ÚČAST 

A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYSTAVOVATELÉ – FIRMY 

APATOR METRA s.r.o.  

APATOR METRA s.r.o. je jedním z největších 

výrobců měřicí a regulační techniky v České 

republice V současné době zahrnuje portfolio 

výrobků jak klasický sortiment teploměrů 

a termostatů, tak i moderní elektronické 

indikátory topných nákladů a vodoměry 

s rádiovým odečtem. Silnou stránkou společnosti 

je vysoká úroveň kvality a široká škála 

nabízených výrobků. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.metra-su.cz 

 

 
         Balsac papermill s.r.o.  

 

Tato společnost je novým subjektem v oblasti 

výroby speciálních balicích papírů v České 

republice. Hlavním výrobním programem jsou 

jednostranně hlazené balicí papíry určené 

především k balení, přepravě a uchovávání 

potravin a průmyslových výrobků. Více než 2/3 

produkce tvoří vývoz. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.balsac.cz/cz/ 

 
 

 

  CBA NUGET s.r.o.   

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů 

a maloobchodních jednotek, které aktuálně čítá 

okolo 900 prodejen a produkuje obrat téměř 

2 miliardy Kč. Současným cílem českého CBA je 

vybudovat stabilní síť kvalitních maloobchodů, 

čehož se snaží dosáhnout podporou 

maloobchodníků, investicemi do prodejen, 

kvalitním marketingem nebo zaváděním nových 

technologií a služeb. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.cbanuget.cz 

http://www.metra-su.cz/cs/
http://www.cbanuget.cz/


    CeramTec Czech Republic, s.r.o.  

CeramTec Czech Republic s.r.o. jako součást 

mezinárodního koncernu CeramTec je 

dodavatelskou a prodejní organizací v oblasti 

vyspělých keramických výrobků se sídlem  

v Šumperku. Společnost vyrábí a dodává 

keramické komponenty pro automobilové, 

stavební a průmyslové sektory a mimořádně 

vychází vstříc požadavkům mezinárodního trhu 

s keramikou. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.ceramtec.cz 

 
 
 

  Dormer Pramet s.r.o.   

Uskupení Dormer Pramet vzniklo v roce 2014 

spojením výrobce monolitních nástrojů Dormer 

Tools a společnosti Pramet Tools, která se 

specializuje na výrobu nástrojů s vyměnitelnými 

břitovými destičkami ze slinutého karbidu. Nový 

komplexní sortiment nabízí celou řadu nástrojů 

pro všeobecné strojírenství. Vizí firmy je vždy 

dostát pověsti odpovědného a stabilního 

výrobce. 

VÍCE INFORMACÍ NA: 

www.dormerpramet.com 

 
 

     FORTEX - AGS, a.s.  

 
Firma je zaměřena na stavební výrobu, vývoj 

a dodávky technologií čistíren odpadních vod, 

výrobu speciálních palet a přepravních vozíků 

pro skladování a manipulaci, prodej a servis 

automobilů VW a Škoda. Své výrobky exportuje 

např. do Německa, Ruska či Chorvatska. Od 

roku 2006 je společnost součástí holdingu 

Úsovsko a.s. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.fortex.cz 

https://www.ceramtec.cz/
https://www.dormerpramet.com/cs-cz/pages/default.aspx
https://www.fortex.cz/


  GEMO a.s.  
 

Stavební firma GEMO a.s. realizuje kompletní 

výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, 

a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní 

předmět její činnosti tvoří provádění staveb 

občanských, průmyslových a bytových, včetně 

zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na 

projektovou a inženýrskou činnost. Cílem vedení 

firmy je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje 

a stability celé společnosti. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.gemo.cz 
 

 

  Hartje e-factory s.r.o.  
 

 

Společnost Hartje e-factory vznikla v listopadu 

2017. Je propojena s mateřskou společností 

Hermann Hartje KG a zaměřuje se na výrobu 

jízdních kol a elektrokol. Cílem Hartje e-factory je 

vytvořit prosperující a moderní firmu 

orientovanou výhradně na montáž elektrokol 

a zajištění dlouhodobého standardu kvality v této 

oblasti. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.hartje-factory.cz 
 

 

 

 

  John Crane a.s.  

John Crane Sigma, a.s. patří do mezinárodního 

koncernu John Crane a zabývá se výrobou 

mechanických ucpávek, spojek a filtračních 

systémů.  Mechanické ucpávky se používají 

v ropném, papírenském, farmaceutickém, 

potravinářském i chemickém průmyslu. Díky 

nejmodernějším technologiím vyvíjí společnost 

inovativní produkty používané ve špičkových 

rotačních zařízeních. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.johncrane.com 

https://www.gemo.cz/
http://www.hartje-factory.cz/
https://www.johncrane.com/


  KLEIN automotive s.r.o.  
 

 
Česká společnost s více než 50letou tradicí 

výroby pro automobilový průmysl a jedna 

z nejrychleji rostoucích firem v rámci 

Olomouckého kraje. Firma zaměstnává více než 

750 zaměstnanců. Spokojení a motivovaní 

zaměstnanci jsou základním předpokladem 

jejich úspěšného podnikání. 

VÍCE INFORMACÍ NA: klein-automotive.cz 
 
 

 

 
 

 

  Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  

 
Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní 

sbor sloužící veřejnosti. Byl zřízený zákonem 

České národní rady ze dne 21. června 1991 a je 

podřízený ministerstvu vnitra. Úkolem policie je 

chránit bezpečnost osob a majetku, chránit 

veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. 

Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další 

úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, předpisy Evropských 

společenství a mezinárodními smlouvami. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.policie.cz 
 

 

  Logaritma, s.r.o.  
 
 

Hlavní náplní této společnosti je výroba a montáž 

dílů pro automobilový průmysl. Disponuje 

moderní technologií, vlastními skladovacími 

prostory a logistickou expedicí. Druhým výrobním 

programem je montáž specifických rozvaděčů pro 

významné energetické celky. 

 

VÍCE INFORMACÍ NA: logaritma.cz 

http://klein-automotive.cz/
https://www.policie.cz/krajska-reditelstvi-policie-olomoucky-kraj.aspx
http://logaritma.cz/


 

  MAKOVEC a.s.  

 

Firma nabízí již od roku 1991 tepelně opracované 

i neopracované masné výrobky. V celé 

společnosti MAKOVEC a.s. pracuje přes 650 

zaměstnanců, mezi něž patří i výborní absolventi 

středních a vysokých škol. Společnost Makovec 

a.s., je držitelem certifikátu podle EN ISO 

9001:2008 a má zaveden certifikovaný systém 

HACCP. 

 
VÍCE INFORMACÍ NA: www.makovec.cz 

 

 

  MBG, spol. s r.o.  
 
 

Česká firma, která od roku 1993 dodává vybavení 
interiérů obchodů, shopů čerpacích stanic,   
lékáren, lékařských prostor, drogerií, kanceláří  
restaurací minipivovarů.  Tato výrobní firma má již 

více než 20letou tradici. Disponuje vlastní 
kovovýrobu, stolárnou, práškovou lakovnu  
a zpracováním plastů. 

 

 
VÍCE INFORMACÍ NA: www.mbg.cz 

 
 

 
 

 

  MDL s.r.o.  

 
Firma MDL s.r.o. byla založena v roce 1994, kdy 

zahájila výrobu se sedmi zaměstnanci 

v pronajatých prostorách a na pronajatých 

strojích. Od roku 1995 začala hledat vlastní 

odbytiště a postupně zakládala i zastoupení 

 na slovenském, maďarském a bulharském trhu. 

Zabývá se mj. výrobou kovových tkanin, 

svařovaných sítí, tkanin proti hmyzu. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.mdl.cz 

http://www.makovec.cz/
http://www.mbg.cz/
http://www.mdl.cz/


  Miele technika s.r.o.  
 

Společnost se soustředí na výrobu domácích 

spotřebičů do kuchyně, k péči o prádlo 

a podlahové krytiny, a také přístrojů k použití 

 v profesionálních provozovnách nebo lékařských 

zařízeních. Výrobní závod Miele technika byl 

založen v roce 2002 v Uničově a je jediným 

závodem koncernu Miele v České republice. Co 

do velikosti jde o 3. největší závod skupiny Miele 

z celkem 14 závodů. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.miele.cz 
 

 
 

 

  Nemocnice Šumperk a.s.  

 

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou 

nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní 

složkou poskytující základní i specializovanou 

zdravotní péči pro spádovou oblast až 200 tisíc 

obyvatel. Vysoce specializovanou péči zajišťuje 

zejména spektrem náročných operativních 

výkonů. Nemocnice byla vyhodnocena jako vítěz 

projektu "Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016". 

VÍCE INFORMACÍ NA: 

www.nemocnicesumperk.cz 
 
 

 

 

  NHKZ Steel s.r.o.  
 

Společnost NHKZ Steel s.r.o. se od počátku 

své činnosti věnuje konstrukci a výrobě nástrojů 

určených pro stříhání a tváření plechů 

 za studena. Dále vývoji a konstrukci 

svařovacích, frézovacích a měrových přípravků 

dle požadavků zákazníka. Vyrábí svařovací 

přípravky různé složitosti pro robotizované nebo 

manuální 

pracoviště. 
 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.nhkz.cz 

https://www.miele.cz/
http://www.nemocnicesumperk.cz/uploads/ckeditor/attachments/42/kvalitni_a_bezpecna_nemocnice2016.pdf
http://www.nemocnicesumperk.cz/
http://www.nhkz.cz/


  OP papírna, s.r.o.  
 

OP papírna patří mezi nejprestižnější 

zaměstnavatele z oblasti českého papírenského 

průmyslu, a to jak v kontextu dlouhodobé 

historie, tak s ohledem na její mezinárodní 

působení. Závod vyrábí 70 000 tun tenkých 

tiskových a cigaretových papírů za rok, přičemž 

podíl exportu je více než devadesát pět procent. 

Členem rakouské skupiny Delfort je OP papírna 

od roku 1997 a patří mezi její největší výrobní 

závody s počtem zaměstnanců okolo 470. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.delfortgroup.com 

 

  Pars nova a.s.  
 

Pars nova a.s. je tradiční česká firma 

s významným postavením na domácím trhu 

v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových 

vozidel. Od roku 2008 je Pars nova součástí 

skupiny Škoda Transportation, která má v oboru 

dopravního strojírenství silné postavení 

 na domácím i světovém trhu. Spojení zázemí 

silné skupiny a více než 70 let zkušeností 

společnosti Pars nova vytváří důležitý předpoklad 

pro úspěšné působení na trhu a pro naplňování 

požadavků klientů. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.parsnova.cz 
 
 

  PLATIT a.s.  
 

Společnost PLATIT vyvíjí a vyrábí povlakovací 

zařízení na bázi technologie PVD a nabízí 

kompletní PVD povlakovací systémy na klíč 

včetně veškerého potřebného periferního 

vybavení a technologií. V případě technologických 

problémů poskytuje svým klientům vzdálenou 

podporu. 

 

 
VÍCE INFORMACÍ NA: www.platit.com 

https://www.delfortgroup.com/cs/kariera/tschechien/
http://www.parsnova.cz/
http://www.platit.com/en


  SHM, s. r. o.  
 

 
Česká společnost, která patří k průkopníkům 

průmyslové přípravy PVD povlaků v České 

republice. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji 

a dlouholetým zkušenostem nabízí firma unikátní 

řešení povrchových úprav. Nejvyšší objem 

zakázek pro český, polský a slovenský trh řeší 

mateřský závod v Šumperku. 

 

 

VÍCE INFORMACÍ NA: shm-cz.cz 
 

 

 

  Siemens, s.r.o.  

Siemens patří mezi největší technologické firmy 

v České republice a již více než 125 let je 

nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou 

inovativních technologií. Se svými více než 13 

000 zaměstnanci se řadí mezi největší 

zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens 

pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu 

a veřejnou infrastrukturu, technologie budov 

a zdravotnictví. 

 
VÍCE INFORMACÍ NA: www.siemens.com 

 

 

 

    TDK Electronics s.r.o.  
 
 

TDK Electronics s.r.o. je významný výrobce 

feritových jader a keramických pozistorů. 

Společně s dalšími divizemi, které jsou 

rozmístěny na kontinentech Evropa, Asie 

a Amerika tvoří součást nadnárodní skupiny TDK. 

Vyrábíme elektronické součástky a komponenty, 

které se nacházejí téměř ve všech elektrických 

a elektronických zařízeních kolem nás. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.pracevtdk.cz 

https://shm-cz.cz/
https://www.siemens.com/cz/cz/home.html%0c
https://www.pracevtdk.cz/


  Urdiamant, s.r.o.  
 

Firma Urdiamant, s. r. o. Šumperk působí na trhu 

již od roku 1933. Zabývá se výrobou 

diamantových nástrojů, a to jak z přírodní, tak 

i syntetické diamantové suroviny. Hlavními 

výrobními komoditami jsou brousicí kotouče 

z diamantu a kubického nitridu bóru, diamantové 

nástroje pro opracování skla diamantové 

nástroje, diamantové nástroje pro stavebnictví 

a kamenoprůmysl a diamantové vrtací nástroje. 

Spolupracují s předními českými technickými 

univerzitami. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.urdiamant.cz 
 

 

  ÚSOVSKO AGRO s.r.o.  

Koncernové seskupení společností zabývající se 

hlavně zemědělstvím a potravinářstvím. Koncern 

ÚSOVSKO sdružuje 22 společností, které 

podnikají v oblastech zemědělství, potravinářství, 

obchodu a průmyslu. Spolu s dceřinými 

společnostmi obhospodařuje kolem 20 tisíc 

hektarů v Olomouckém a Plzeňském kraji, 

zaměstnává 750 zaměstnanců v celém koncernu. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.usovsko.cz 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.urdiamant.cz/
http://www.usovsko.cz/?p=o-nas


VYSTAVOVATELÉ - ŠKOLY 
 
 

 

Střední odborná škola, Šumperk 
 

adresa: Zemědělská 3 

www.edusum.cz 

 
 

 
 
 

 
Střední odborné učiliště opravárenské, 

Králíky 

adresa: Předměstí 427 

www.souokraliky.cz 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník 

Adresa: U Jatek 916/8 

www.sosjesenik.cz 

http://www.edusum.cz/
https://www.souokraliky.cz/
http://www.sosjesenik.cz/


 
 

Střední průmyslová škola elektrotechnická 

a Obchodní akademie Mohelnice 

Adresa: Gen. Svobody 183/2 

www.spsemoh.cz 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Střední zdravotnická škola, Šumperk 

adresa: Kladská 2 

www.szssumperk.cz 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Střední škola technická a zemědělská 

Mohelnice 

adresa: 1. máje 2 

www.sstzmoh.cz 

http://www.spsemoh.cz/
http://www.szssumperk.cz/
http://www.sstzmoh.cz/


 

Střední škola železniční, technická a služeb, 

Šumperk 

adresa: Gen. Krátkého 30 

www.sszts.cz 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, 

Zábřeh 

adresa: U dráhy 6 

www.spsa-za.cz 
 

 
 
 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 

škola, Šumperk 

adresa: Gen. Krátkého 950/1 

www.vsps-su.cz 

http://www.sszts.cz/index.php
http://www.spsa-za.cz/
http://www.vsps-su.cz/


 

 

Univerzita Palackého v Olomouci - 

Pedagogická fakulta 

Adresa: Křížkovského 511/8 

www.pdf.upol.cz 

 

 
 

 

 

 

 
 

Armáda České republiky, 

Rekrutační pracoviště 

Adresa: Dobrovského 6 

kariera.army.cz 

 
 
 
 
    

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Univerzita Palackého v Olomouci – 

Přírodovědecká fakulta 

Adresa: Křížkovského 511/8  

www.prf.upol.cz 

http://www.pdf.upol.cz/
https://kariera.army.cz/


 

 

 

 

 

Střední škola průmyslová  
škola strojnická Olomouc 
Adresa: 17. listopadu 995/49 
www.spssol.cz  

   

 

 

VYSTAVOVATELÉ - OSTATNÍ 
 

 

 

 Okresní hospodářská komora Šumperk   

Již od roku 1993 je OHK Šumperk střešní 

organizací pro podnikatele na území okresu 

Šumperk. Poskytuje služby pro podnikatele, 

vytváří příležitosti pro podnikání a prosazuje 

společné zájmy svých členů na úrovni okresu. 

Prostřednictvím partnerství s Hospodářskou 

komorou ČR se podílí na podpoře a kultivaci 

podnikatelského prostředí v ČR. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.ohk-sumperk.cz 

 
 

    

                                               Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, 

sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České 

republice. Jeho posláním je ovlivňovat 

hospodářskou a sociální politiku vlády České 

republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro 

dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné 

zájmy svých členů. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.spcr.cz 

 
 

http://www.ohk-sumperk.cz/
http://www.spcr.cz/


  Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Šumperk   

 

Úřad práce České republiky je správním úřadem 

s celostátní působností a je organizační složkou 

státu. Řídí ho Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Kontaktní pracoviště mj. zprostředkovává 

zaměstnání, vede evidenci uchazečů a zájemců 

o zaměstnání, vypracovává a sjednává individuální 

akční plány. 

 
VÍCE INFORMACÍ NA: www.uradprace.cz 

 

 

  Centrum pro komunitní práci Severní Morava  
 

 

Centrum pro komunitní práci je nezisková 

organizace, která vznikla v roce 1996. Členové 

a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má 

právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho 

obci, městě či regionu a svoji práci směřují 

k podpoře tohoto cíle. Jedna z nejstarších poboček 

CpKP - Severní Morava - v roce 2011 naplno 

obnovila svoji činnost. Hlavním záměrem pobočky 

jsou projekty místního a udržitelného rozvoje. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.cpkp.cz 
 

  MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

MAS Horní Pomoraví byla založena v roce 2016. 

Hlavním cílem organizace je rozvoj regionu 

v souladu se zásadou udržitelného rozvoje. Vývoj 

je založen na účinném využívání místních zdrojů 

a spolupráci širokého spektra partnerů. Sídlo 

organizace je v Hanušovicích a kontaktní kancelář 

je v Zábřehu. V současné době zde pracuje 12 

zaměstnanců a mimoto spolupracují s dalšími 

externími spolupracovníky a dobrovolníky. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.mashp.cz 
 
 

 

 

 

http://www.uradprace.cz/
http://www.mashp.cz/


  MAS Šumperský venkov, z.s.  
 

 

Místní akční skupina Šumperský venkov je 

zapsaný spolek, který spojuje místní obyvatele, 

obce, firmy a neziskové organizace, s cílem 

rozvíjet toto území. Seskupení tvoří celkem 16 

obcí s více než 26 tisíci obyvateli. Občané těchto 

obcí mohou prostřednictvím MAS žádat o finanční 

prostředky na své projekty, které jsou v souladu 

se strategií regionu. 

VÍCE INFORMACÍ NA: 

www.sumperskyvenkov.cz 

 

 

  FORTEX – AGS – AUTOSALON  

 
FORTEX auto nabízí profesionální služby 

autorizovaného prodejce vozů značek Volkswagen 

a Volkswagen užitkové vozy, kvalitního 

autorizovaného servisu značek Volkswagen 

a Škoda a ve všech souvisejících činnostech, které 

jsou spojeny s prodejem a údržbou nového vozu. 

Díky dlouholetým zkušenostem, stabilnímu zázemí 

a široké nabídce je autosalon pro řadu zákazníků 

dlouholetým a spolehlivým partnerem. 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.fortexauto.cz 
 
 
 
 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://fortexags.vw-uzitkove.cz/
http://www.fortexauto.cz/volkswagen
http://www.skoda-auto.cz/dealers/fortex-ags/homepage
http://www.fortexauto.cz/


DOPROVODNÝ PROGRAM 

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ 
 

 

  TECHNIK ROBOTIZACE  
 

 
Prezentace profese technik robotizace proběhla ve 

spolupráci Vyšší odborné školy a Střední 

průmyslové školy, Šumperk, společnosti TDK 

Electronics s.r.o. a Centrem bakalářských 

studií Šumperk (při Stojní fakultě VŠB). 

 
Účastnici se seznámili s novinkami v oblasti 

robotizace. Prezentaci doprovázely ukázky z praxe. 

 
 
 

 
  HOSPODÁŘ NA LEVANDULOVÉM POLI  

 

Tato prezentace proběhla ve spolupráci Střední 

odborné školy, Zemědělská 3, Šumperk 

s Lukášem Drlíkem z Levandulového statku 

s.r.o. 

 
Inspirativní setkání s drobným zemědělcem, který 

s malým kouskem půdy dokázal vybudovat 

úspěšnou firmu. 



  CUKRÁŘKA  
 

Profesi cukrářky prezentovala osoba v našem 

regionu nejpovolanější – Jana Kašparová 

z Velkolosinských pralinek, a to ve spolupráci 

se Střední školou gastronomie a farmářství 

Jeseník, kde ostatně sama studovala. 

 
Představila cukrářského řemeslo z nového pohledu 

a předala vhled do praxe a zkušenosti  

s vybudováním cukrářského podnikání. Sladká 

tečka v podobě ochutnávky pralinek nechyběla. 

 

  ZDRAVOTNÍ SESTRA  
 

 
Prezentace profese zdravotní sestry proběhla díky 

spolupráci Střední zdravotnické školy 

Šumperk a Nemocnice Šumperk a.s. 

 
Žáci získali informace a představu o tom, co 

obnáší povolání zdravotní sestry. Zažili na vlastní 

kůži nácvik resuscitace a první pomoci. 

 
 

 
  ELEKTROMECHANIK A ZÁMEČNÍK  

 

Elektromechanik a zámečník – to jsou profese, 

o které je na regionálním trhu práce zájem 

a vyučených odborníků dlouhotrvající nedostatek. 

Prezentaci připravila Střední škola železniční, 

technická a služeb, Šumperk ve spolupráci se 

společností Pars nova a.s. 

 
Děti si vyzkoušely svářečský trenažér i měření 

takovými měřidly, jako je třeba drsnoměr. 

 

 

 

 


	Co je Burza práce a vzdělání?
	Přehlídka nejvýznamnějších zaměstnavatelů v okrese Šumperk a spolupracujících středních a vysokých škol. Burza je otevřená široké veřejnosti a vstup pro návštěvníky je zdarma.
	Účast na Burze může být prospěšná tomu, kdo:
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	 Burza práce a vzdělání v Šumperku 2019
	 Počet účastníků Burzy:
	V roce 2019 Burzu navštívil enormní počet návštěvníků. Velkým přínosem Burzy je navýšení zájmu studentů středních škol, kteří akci navštívili v rekordním počtu 400 návštěvníků
	 Doprovodný program:
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