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ZÁPIS Z AKCE – VELETRH FIREM NA ÚZEMÍ HUSTOPEČSKA 
PRO ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH TŘÍD 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání: 17. září 2019, 8:00 – 14:00 

Místo konání: Areál AGROTEC, Hustopeče 

Zúčastněné společnosti:  

1. AGROTEC Group – Ivana Middleton, middleton@agrotec.cz 

2. Městský úřad Hustopeče - Pavel Michalica, tajemník, tajemnik@hustopece.cz 

3. Rodinná pražírna Dobrý kafe, Pouzdřany – manželé Rychlíkovi, 
annarychlikova@seznam.cz 

4. Westfalia Metal s.r.o. a Westfalia Metal Components s.r.o. – Petr Kos, Veronika 
Mrázková, veronika.mrazkova@westfalia-mh.com 

5. MOSS logistics s.r.o. – Eva Ondrůjová, eva.ondrujova@mosslogistics.cz 

6. Lazy Fox catering – Alena Wetterová, lazyfox@email.cz 

7. Pramos, a.s. – Josef Dvořák, j.dvorak@pramos.cz, j.sabatova@pramos.cz 

8. Vinařství u Kapličky – Nikola Kynická, obchod@vinarstviukaplicky.cz 

9. Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. – Michaela Kočendová, 
m.kocendova@frauenthal-automotive.com 

10. HANTÁLY a.s. – Stanislava Bílková, Stanislava.bilkova@hantaly.cz 

11. AGRO Maryša – Alena Pastrnková, pastrnkova@cerstveutrzeno.cz 

 

Zapojené školy: 

- ZŠ Komenského, Hustopeče – 1. blok, 160 žáků, reditel@zshuskom.cz 

- ZŠ Nádražní, Hustopeče – 1. blok, 30 žáků, hana.komosna@zs-nadrazni.cz 

- Praktická a základní škola, Hustopeče – 1. blok, 20 žáků, info@skolahustopece.cz 

- ZŠ Klobouky u Brna – 2. blok, 35 žáků, kozmanova@zsklobouky.cz 

- ZŠ Kobylí – 2. blok, 70 žáků, skola@zskobyli.cz 

- ZŠ Velké Pavlovice – 2. blok (vlastní autobus), 40 žáků, zs@velke-pavlovice.cz 

- ZŠ Nikolčice – 2. blok, 20 žáků, zs.nikolcice@worldonline.cz 

- ZŠ Velké Němčice – 3. blok, 55 žáků, tesarovajar@seznam.cz 

- ZŠ Šitbořice – 3. blok, 40 žáků, monond@seznam.cz 
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Cíle aktivity:  

- Cílem akce bylo zvýšit povědomí žáků o podnikatelských aktivitách a možnostech budoucího 
zaměstnání v našem regionu.  

- Snahou je představit žákům, ještě před výběrem střední školy, možnosti budoucího 
zaměstnání a nastartovat případnou spolupráci mezi firmami a školami.  

 

Jak akce probíhala: 

- Akce se konala v areálu AGROTEC v úterý 17. září venku. Termín byl vhodně zvolen. Kvůli 
nestálosti počasí je potřeba akci uskutečnit v září co nejdříve. Sraz na místě v den konání byl 
již po sedmé hodině ranní. Den předem byl celý realizačním týmem projektu prostor 
nachystán.  

- Na místo byly zajištěny stoly, lavice, párty stany a Promotion truck. Promotruck, pár stanů a 
lavic bylo dodáno ze společnosti Agrotec. Zbylé vybavení dodala společnost Sundrive a Pavel 
Zmeškal. Velmi dobrá spolupráce, jistě bude využito i do budoucna. Každá společnost měla 
svůj párty stan, 2 stoly a jednu lavici (dostačující). Naproti promotrucku bylo postaveno 39 
lavic ve třech řadách – dostačující pro skupinu do 200 lidí.  

- Catering se prezentoval samostatným velkým stanem (společnost Lazy Fox) a 3 stoly a lavicí. 
Dobrý kafe dorazilo se svým vlastním pojízdným vozem. Bylo nutné zajistit pouze elektřinu 
(380W, pětikolík).  

- Prezentace firem probíhala dle stanoveného programu. Školy na akci přicházely postupně, a 
to ve 3 blocích:  

- od 8 do 10 hodin 

- od 10 do 12 hodin 

- od 12 do 14 hodin 

- Pro školy mimo obec Hustopeče byla zajištěna autobusová doprava Šafařík. Mají dostatečný 
počet autobusů a dopravu na místo a zpět zvládli skvěle načasovat. Školy mimo Hustopeče by 
se bez dopravy nezúčastnily.  

- V úvodu každého bloku byly představeny všechny subjekty na pódiu promotrucku formou 
moderovaného rozhovoru. Ten vedla Dominika Pudilová na základě předem daných otázek. 
Rozhovor byl krátký, přibližně 5-10 minut. Některé firmy měly připravené video, prezentaci, 
fotky, aj. Všechny potřebné prezentace si firmy donesly na vlastních flash discích. Je žádoucí 
firmy oslovit mnohem více dopředu s informací o tom, co by si mohly nachystat a připravit.  

- Po představení všech subjektů měli žáci možnost obejít a navštívit společnosti na všech 
stanovištích. Toho opravdu všechny školy hojně využily. Je dobré, aby firma měla připraveny 
prezentační materiály a ideálně i nějakou aktivitu, kterou si mohou žáci na místě vyzkoušet.  

- Zapojené společnosti mohly využít možnosti odměny ve výši 1000 Kč – nikdo nevyužil 

- Na místě byl připraven i program pro výchovné poradce. Jednalo se o velmi dobrou 
příležitost, jak se na ně nakontaktovat a informovat je o možnosti spolupráce 
s koordinátorkou kariérového poradenství v regionu..  
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Tipy do budoucna:  

- Zapojené společnosti hodnotily akci velmi pozitivně, chtějí se zúčastnit i příští rok a navrhují 
následující body, co vylepšit:  

o Fraunethal: informovat rodiče o akci a firmách, například přes elektronické žákovské 
knížky 

o Pramos: - elektřina do stánku - film o firmě mohl ve stánku posloužit. Zapojení žáků 
do akce - např. nějakou soutěží, kde by museli použít informace z prezentace k zisku 
nějaké drobnosti od firem. 

o MOSS: Rozhovory dobře připravené – možná třeba nechat dopředu prostor firmám, 
ať si sami jejich řečníci připraví, co chtějí v domluveném čase říci a vypíchnou tak to 
nejdůležitější... Obecně ale byly prezentace příliš dlouhé, děcka neudržela tak dlouho 
pozornost. Možná bych dala každému řečníkovi míň prostoru nebo se domluvit 
striktně na nějakém čase, aby to víc „odsejpalo". 

 

Další spolupráce:  

- AGRO Maryša, čerstvě utrženo, Velké Němčice – projevila zájem o spolupráci a nabídla všem 
zapojeným školám možnost návštěvy v jejich pěstírně rajčat.  

- Scott Automation a.s., Bořetice – projevili zájem se do akce zapojit. Budou osloveni pro příští 
rok.  

- NORMA Group, Hustopeče – projevili zájem se do akce zapojit. Budou osloveni pro příští rok.  

 

Návrhy od RT:  

- zaměřit se více na řemesla a propagovat u nich účast velkých firem na akci 

- více zaplnit prostor areálu a každý subjekt aby měl na místě nějakou aktivitu 

- členové RT souhlasí s připomínkami od firem a navrhují je začlenit 

- školy by případně šlo rozdělit na dvě skupiny 1. Hustopeče 2. zbytek škol 

- prezentace na pódiu určitě nechat, ale pobavit se o konceptu celého programu, zda ho třeba 
rozdělit na části.  

- s chystáním celé akce je nutné začít již na jaře 2020 - odpovědná osoba, Dominika Pudilová 

 

 

 

 

Vzhled prostoru:  
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