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Vážení přátelé,

vítám Vás při čtení únorového zpravodaje k projektu
Fandíme řemeslu.

Na úvod si dovoluji říct, že se ledy viditelně pohnuly. O
řemesle se začíná stále více mluvit, psát články a točit
videa.

Školy začínají být více aktivní, ale bez podpory lokálních
řemeslných firem to nezvládnou. Příkladem nám mohou
být školy SPŠ Tábor a SOU Bosonohy. Uvidíme, jaké budou
statistiky z výučních oborů za letošní rok, kolik lavic se
podaří naplnit.

Díky práci asociace v rámci projektu Fandíme řemeslu
věřím, že letos budeme úspěšní v podpoře a propagaci
která je nezbytná. Ambice jsou velké ale reálné, mohou být
však větší s každým z Vás, kdo se o řemesle zmíní. Sledujte
prosím průběžně aktuality na soc. sítích a sdílejte, je to
důležité.

Na závěr doporučuji začíst se do únorového zpravodaje
nebo si poslechnout podcasty s generální ředitelkou AMSP
ČR Evou Svobodovou.

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

http://amsp.cz/newsletter/
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Ve dnech 3. – 5. 3. 2022
proběhne na výstavišti v Praze
Letňanech 23. ročník veletrhu
Střechy Praha, jehož součástí
bude již potřetí Festival dřeva
a nářadí. 

Festival dřeva a nářadí na veletrhu Střechy Praha
(+ zdarma čestné vstupenky)

Festival kromě široké nabídky dřevosortimentu a vybavení pro
řemeslníky i kutily představí postupující proces digitalizace
řemesel. Představeny budou systémy zaměřování střech,
výškové inspekce střech a budov pomocí dronů a dalších
prostředků. Speciální technologie budou k vidění například na
stánku společnosti Mafell, Sema nebo Prebena, které chystají
řadu atraktivních praktických ukázek s jejich špičkovými stroji,
nářadím a software. Součástí festivalu bude Zóna pro tesaře a
též zajímavé workshopy. Nebudou chybět soutěže zručnosti o
pěkné ceny, představení knižních novinek včetně publikace
Tesařské konstrukce nebo zábavné dřevěné hry pro nejmenší
návštěvníky. Prezentovat se budou mistři řemesel i žáci
středních odborných škol a učilišť. Největším lákadlem pro
všechny budou jistě novinky v oblasti nářadí a nástrojů různých
značek.

Zdarma čestné vstupenky na veletrh Střechy Praha / Solar
Praha / Řemeslo Praha 2022 (3. – 5. 3. 2022) můžete obdržet
na odkaze níže (firemní kód: 2202)

více informací zdečestné vstupenky zde

https://www.strechy-praha.cz/cs/festival-dreva-naradi-1
https://www.strechy-praha.cz/cs/form/cestna-vstupenka-2022
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NA MEZINÁRODNÍM PROJEKTU
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR je společně se Střední školou
stavební a strojní Teplice zapojen za Českou republiku do
mezinárodního projektu Painting SkillS Academy (PSA).

Jde o projekt Erasmus+ spolufinancovaný EU v rámci Sector Skills
Alliance a koordinovaný vzdělávací institucí SBG Drážďany. Jeho
cílem je sloučit všechny předchozí projekty v tomto sektoru a zřídit
nadnárodní instituci pro počáteční a další vzdělávání pro evropské
malířství pod záštitou UNIEP. Jedná se o tříletý projekt, který byl
zahájen v prosinci 2019, vychází z potřeb specifikovaných pro
malířské řemeslo, ale týká se mnoha oblastí evropského řemesla.

popis standardů kvality a jednotek výsledků učení (úroveň 1-6
EQF),
popis vzdělávacích osnov,
uznávání získaných kompetencí a správné zařazení do úrovně
kompetence PSA na úrovni 1-6 EQF (metody/postupy),
formulace specifických nabídek školení PSA (pro různé cílové
skupiny na různých úrovních EQF, pro učení na různých
místech vzdělávání v Evropě).

Mezi hlavní aktivity rozvíjené v rámci projektu patří:

Odborné vzdělávání a příprava se musí stát pro mladé lidi
atraktivnější; pro řemesla je třeba získat více mladých lidí.
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ke špatnému zpracování zakázek a k ekonomickým škodám.
Odborné vzdělávání a příprava je v evropském kontextu
nedostatečně rozvinutá, nicméně ve všech zemích je důležitá
kvalita nebo bezchybné provedení.

PSA proto vyvíjí produkty pro malířské řemeslo a ukazuje, jak je
využít v jiných odvětvích. Popisuje standardy kvality a jednotky
výsledků učení na úrovních 1–6 EQF. Na základě těchto standardů
jsou popsány učební osnovy, které poskytují informace o tom, jak
lze získat výsledky učení, zajišťující odpovídající podíl pracovních,
digitálních a zelených dovedností a také přeshraniční mobilitu. Aby
bylo zajištěno uznávání předchozího vzdělání (RPL) a správné
zařazení do úrovně kompetence 1-6, jsou zavedeny mechanismy
hodnocení. Na základě standardů a osnov jsou formulovány
konkrétní nabídky školení pro obor malíř a lakýrník.

Pro specifika jednotlivých zemí jsou vyvíjeny nadnárodní společné
programy, ve kterých mohou studenti absolvovat období odborné
přípravy na různých evropských vzdělávacích místech. Painting
Skills Academy bude zřízena jako samonosná struktura pro
počáteční a další odborné vzdělávání v evropském malířském
průmyslu.

Dohlížet na něj bude nový panel odborníků zastřešující organizace
UNIEP. Jako struktura pro komplexní odborné vzdělávání a
přípravu na všech příslušných úrovních EQF podporovaná
klíčovými zúčastněnými stranami v tomto odvětví si klade za cíl
pomoci zlepšit zaměstnatelnost mladých lidí a přispět tak k rozvoji
kvalifikované, vysoce kvalifikované a mobilní pracovní síly pro
evropský trh práce. Bude sloužit jako model osvědčených postupů
pro přenos do jiných odvětví evropských řemesel a pro zvýšení
atraktivity odborného vzdělávání a přípravy obecně.
PSA zahrnuje 23 partnerů ze 14 Evropských zemí a ČR zde
reprezentuje CMLT ČR a SŠSS Teplice.
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Po dvou letech jsme
navázali na tradiční
novoroční setkání s
primátorem hl. m. Prahy
MUDr. Zdeňkem Hřibem.
Schůzky se zúčastnili
zástupci CMLT ČR
(výkonný ředitel Pavel
Žatečka,  asistentka Ing. 

Hana Bukáčková, radní a vedoucí Pražské cechovní skupiny Bc.
Jan Zeman a člen Pavel Lužný) a zástupci dvou pražských škol -
SOŠ Jarov a Akademie řemesel. Jednání probíhalo v příjemné
atmosféře a probrala se všechna důležitá témata – Mistrovská
zkouška, registrace živností, parkování, učňovské školství –
podpora zaměstnavatelů, kteří zaměstnají žáka po vyučení.

Honza Zeman zmínil realizaci
charitativního malování
dětského domova v Unhošti.
Hanka Bukáčková pochválila
vybudování cyklopruhů a
cyklostezek po Praze,
protože skoro denně jich
využívá. Pavel Žatečka ještě
zmínil,  že  se plánuje  možný

případný druhý pochod sv. Lukáše a že se pomalu začíná chystat
na další ročník EuroSkills, kde věříme, že bude mít opět Česká
republika své reprezentanty v řemesle.

V závěru se předaly dary a zapsalo se do pamětních kronik obou
stran.

Autor článků: Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR (www.CMLT.cz)

https://www.facebook.com/skolajarov/?__tn__=K-R&eid=ARCmqcy7hFXW2cLPcIlRorcj0kWXx9Kh_BACEgBb-IpN2VpT-aUoqA-PGEeP69WmKwiDrXNAw9zvZpOT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaCkY0z4lvoIrlH69q_5cDCobKo5puW-bghdK0C8zbpt0Mq_niKb2YgjRXHtH8ZCEK8COwdhUS6OTzwUmvjA1wHrxEcQY881OYmm-6edv5K5z8-IKz3x0cYK9pTP2OJOV4SfJRh9vdUQjJ3fc8CC7XM6smDT5hR_yl2herMq4RepgGCJRIx9ekPzmERrM16-Bkjvlv-TiAF-E-Eun_QdyaHMcLmUUNr2lEy0G7u7D6xXHp9H_kTbJn37mDTJ0UMwkegJK2DiF8tdlJUias7DmFhX2xl_KGJU75GVRc1qr6k9mLm9sRXDd6v8AUiaS5DWAWsH4fHq1VvxSkK6aRxr1JKA
http://www.cechmal.cz/
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Z hlavního města Prahy byla na konci
roku 2021 v rámci Scholy Pragensis
vyhlášena nejlepší Střední školou
doporučenou zaměstnavateli právě
Akademie řemesel Praha - Střední škola
technická. Tohoto nejlepšího hodnocení
dosáhla ve výsledcích žebříčku Klubu 

zaměstnavatelů, který je vyhlašovatelem této soutěže. O pořadí
škol rozhoduje hodnocení jednotlivých zaměstnavatelů v regionu.
Mezi rozhodující ukazatele klubového hodnocení patří přenos
požadavků ze zaměstnavatelské praxe na různé stupně
vzdělávání, od učilišť, přes střední školy, až po univerzity a
podpora zájmu o technické vzdělávání již od základních škol.

Akademie řemesel Praha dlouhodobě usiluje o zlepšování kvality
vzdělávacího procesu, modernizaci výuky a zlepšování školního
prostředí. Díky tomu je katedrovou školou Pedagogické fakulty
Karlovy Univerzity i školou zařazenou do sítě škol UNESCO v rámci
České republiky. Je otevřenou školou pro spolupráci na všech
stupních vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých a rekvalifikací
pro celou řadu řemesel potřebných při realizaci a údržbě
stavebních děl. 

Při vzdělávacím procesu se zaměřuje na získání uplatnitelných
znalostí angličtiny, výpočetní a komunikační techniky a především
na využívání nových materiálů a technologií ve vyučovaných
pracovních dovednostech. K dosažení co nejlepších výsledků svých
absolventů spolupracuje s celou řadou firem od velkých
společností, mezi které patří i strategický partner školy společnost
Metrostav až po živnostníky.

celý článek zde

Autor článků: Akademie řemesel
Praha - Střední škola technická
(www.zelenypruh.cz)

https://drive.google.com/file/d/1SSgmTP6uyQ_tXaI8kdvQY9Sg-HK3jPSA/view?usp=sharing
https://www.zelenypruh.cz/
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Anonymní bleskový průzkum mezi svými členy uskutečnila
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České
republiky (AMSP ČR) poté, co vyšlo najevo, že Finanční správa
(FS) v některých regionech brzdí vyplácení kompenzačního
bonusu za období od 22. listopadu do 31. prosince, podmiňuje je
doplněním žádosti o další údaje, nebo se rovnou snaží přimět
podnikatele k jejímu stažení – to vše v rozporu se zákonem.

„Výsledek bohužel nebyl nijak překvapivý, tyto signály se nám
potvrdily,“ uvedla členka představenstva a generální ředitelka
AMSP ČR Eva Svobodová.

„Zeptali jsme se, jaké mají podnikatelé a živnostníci zkušenosti s
čerpáním kompenzačního bonusu a zda podle jejich názoru
probíhá adekvátně,“ popisuje Svobodová.

„Finanční správa se na jedné straně chlubí, kolik žádostí už
kladně vyřídila a vyplatila na jejich základě peníze, takhle to ale
může vypadat, jako by v tichosti realizovala interní pokyn co
nejvíc na kompenzačních bonusech ušetřit,“ konstatuje
předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Průzkum AMSP ČR potvrdil, že FS nepřistupuje
k žádostem o kompenzační bonus podle zákona

Podle něj tyto kroky
korespondují s neochotou
vlády vyplatit dříve schválené
kompenzace provozovatelům
adventních trhů a dalším,
koho postihly předvánoční
covidové restrikce.



tisková zpráva zde
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reagovala žádostí, že mám
písemnou formou předložit
přehled klientů včetně telefonních
čísel, uvedení částky nákupu a
důvod, proč akci neorganizovali.
Argumentovala    jsem,     že     od 

stálých klientů nemám souhlas s předáním telefonního čísla a že
mám i klienty ‚z ulice‘, kteří přijdou, vyberou si poháry, zaplatí,
dostanou paragon, odejdou…“

Řízení, které vůbec nemělo být zahájeno, zatím žádné konkrétní
vyústění nemá.

„Podle ustanovení § 15 zákona o kompenzačním bonusu platí,
že tento se považuje za vyměřený dnem podání žádosti. V tom
je rozdíl oproti daním, které se vyměřují až doručením platebního
výměru. Tato úprava proto u daní umožňuje zahájit postup k
odstranění pochybností a korigovat daň přiznanou poplatníkem.
Avšak odlišnost právní úpravy zákona o kompenzačním bonusu
nejenom, že neumožňuje postup k odstranění pochybností
zahájit, tudíž neumožňuje korekci jinak, než skrze doměření po
uskutečněné daňové kontrole,“ dodává Martin Bortlík.

„Postup finanční správy se ale podle našich poznatků na
jednotlivých místech v republice liší,“ podotýká Josef Jaroš.
„Osobně proto věřím, že o žádný centrální pokyn k šetření nejde,
ale projevuje se tak jen horlivost jednotlivých úředníků zvyklých z
minulosti na ‚zaklekávání‘ a podobné praktiky, jejichž
nepřípustnost už potvrdily pravomocné soudní verdikty,“
doplňuje.

https://drive.google.com/file/d/1c3-qJvALsOg0scV3Q_uGRz6d8obKh2aS/view?usp=sharing


https://www.soubosonohy.cz/


PODCASTY fandíme řemeslu
V rámci našeho projektu jsme pro Vás natočily celkem 4
podcasty se zástupci cechů. Moderátorkou podcastů je Eva
Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP
ČR. Paní Svobodová také přijala pozvání do Videožurnálu Svazu
pekařů a cukrářů v České republice.

Všechny podcasty na téma řemesel nyní můžete také nalézt na
webové stránce Fandíme řemeslu v záložce Podcasty AMSP ČR:

ŘEMESLNÉ PODCASTY ZDE

 PODCASTY NA SPOTIFY PODCASTY NA YOUTUBE

Všechny podcasty si můžete poslechnout na našich kanálech:
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PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU FANDÍME ŘEMESLU,
VÝHODY A VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET

Pojem "akceptace platebních karet"
Výhody a budoucnost platebních
karet
Projekt Česko platí kartou
Výhody využití platebních karet pro
řemeslníky

Co se v podcastu dozvíte?

Host podcastu: Miloslav Bouček - generální ředitel KB SmartPay

podcast na youtube

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.fandimeremeslu.cz/rubrika/podcasty-amsp-cr/
https://open.spotify.com/show/0JjeAd6ppShGoOsPqTeX25
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/watch?v=YUkuUxQfhLM


Zjistím, jak se stát jedním z nejžádanějších
zaměstnavatelů na trhu
Naučím se směřovat svou pozornost na mé
zaměstnance
Porozumím, jak budovat svoji firmu, aby byla vitální a
dlouhodobě prosperovala

Až 95 % lidí chce pracovat u zaměstnavatele, kterému na
nich záleží a který vychází vstříc jejich potřebám. A tito lidé
pak vstřícný přístup zaměstnavateli vrací. V průměru
dosahují firmy s kvalitními vztahy mezi zaměstnanci a
zaměstnavateli až o 20 % vyšší tržby. Jak se ale vyvarovat
chybám v řízení zaměstnanců a být tím správným
zaměstnavatelem, který je na trhu jeden z těch
nejžádanějších? A jak zjistit, po čem touží vaši aktuální
zaměstnanci a dát jim zasloužený pocit uznání? Připojte se
na webinář, ve kterém vám zodpovíme nejčastější otázky
na aktuální téma této doby.

KDY: středa 9. 2. 2022 od 14:00
KDE: online na platformě ZOOM (odkaz k připojení obdržíte
po vyplnění registračního formuláře)

Proč bych se měl zúčastnit tohoto webináře?

Akci uvede  Eva  Svobodová,  MBA,  členka představenstva
a generální ředitelka AMSP ČR. Webinář povede Hana
Matějková Fabíková, Manager, SocioRating Institute a.s.

Vstup na webinář je ZDARMA.

WEBINÁŘ: PROČ BUDOVAT DOBRÉ JMÉNO VAŠÍ
SPOLEČNOSTI ANEB JAK PŘITÁHNOUT DO FIRMY
NOVÉ TVÁŘE?

registrace zde

https://amsp.cz/registrace-na-webinar-proc-budovat-dobre-jmeno-vasi-spolecnosti-aneb-jak-pritahnout-do-firmy-nove-tvare/


Bc. Iveta Kocmanová
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Roman Kučera
garant projektu Fandíme řemeslu
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