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Prosincový newsletter KCPP
Vítáme vás v novém newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti
(KCPP), ve kterém jsme si pro vás připravili další inspirativní aktivity pro vás i
vaše studenty. Pojďme se tedy společně podívat na to, co nás v nadcházejících
týdnech čeká.

Inspirativní setkání s podnikateli
Pavel Sedláček

Ve čtvrtek 15. prosince se odehraje další Inspirativní setkání s podnikateli. Na
Střední odborné škole Olomouc vystoupí Ing. Pavel Sedláček, jednatel
společnosti Esmedia Interactive, která se specializuje na vývoj zejména e-
commerce řešení na míru.

Pro vaše studenty tak jde o skvělou příležitost, jak se střetnout s úspěšnou
osobností v regionu a zeptat se jí na informace z praxe. Nejde o poslední
Inspirativní setkání – budou se konat další, o kterých vás budeme včas
informovat.

Co jsou to Inspirativní setkání s podnikateli?
V rámci série Inspirativní setkání s podnikateli představují úspěšní podnikatelé
svou cestu: od začátků podnikání přes překážky i úspěchy. Učitelé i žáci se
mohou zapojit s nimi do diskuze a dozvědět se zajímavé informace přímo od
nich.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/hrfHxj
https://us1.campaign-archive.com/home/?u=08ee4d9c0ab47c7132feceba2&id=d9febae4ec
javascript:;


26.01.23 9:52 Prosincový newsletter od KCPP je tady!

https://mailchi.mp/1b0cbbf2bd84/norov-newsletter-od-kcpp-je-tady-10262589 2/5

Máte zájem zorganizovat Inspirativní setkání na vaší škole? Kontaktujte
nás na kcpp@mvso.cz.

Nejlepší podnikatelský záměr – zná vítěze
MVŠO

Dne 2. prosince se sešli účastníci z 10 středních odborných škol a gymnázií
Olomouckého kraje na MVŠO. Dvanáct týmů soutěžilo o nejlepší
podnikatelský záměr své fiktivní firmy. Akci organizovalo Krajské centrum
podpory podnikavosti (KCPP), které sídlí na MVŠO, a vítěze vybírala odborná
porota s bohatými zkušenostmi s podnikání.

1. místo obsadili studenti Slovanského gymnázia Olomouc s jejich
podnikatelským záměrem Freshen up – aplikace pro kosmetické služby.

2. místo obsadil tým Gymnázia Čajkovského s podnikatelským
záměrem Klíčenková vůně.

3. místo získal tým ze SOŠ Olomouc spol. r.o. a jejich záměr Lugar: Social
media advisor.
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Speciální cenu poroty obdržely studentky Gymnázia Čajkovského za již
zmíněnou Klíčenkovou vůni.

Vítězné týmy mimo věcných cen navíc obdržely finanční odměnu z Nadace
Josefa Tesaříka. Soutěžící povzbudil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef
Suchánek. 

Mezi porotci byli:

Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc,
bývalý ředitel olomoucké marketingové agentury a mimo jiné koordinátor
podnikatelského klubu Business for Breakfast.
Tomáš Nakládal, spoluzakladatel olomouckého cestovatelského startupu
Worldee.
Jan Tobolík, jednatel společnosti Sensio.cz, která byla letos v březnu v
Ostravě vybrána porotou jako nejkreativnější startup České republiky roku
2022 v rámci národního kola soutěže Creative Business Cup 2022.
PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D., vysokoškolský pedagog a spoluzakladatel
designového studia Angelina Design.
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D., garantka startupových programů na
Moravské vysoké škole Olomouc.
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D., rektor Moravské vysoké školy Olomouc a
zkušený profesionál se zaměřením na finanční, výrobní a obchodní řízení
podniku, finanční controling, Executive Search a Recruitment
v segmentech automotive a lehký průmysl.

Den otevřených dveří MVŠO
Moravská vysoká škola Olomouc

MVŠO už pomalu leští kliky. V pondělí 19. prosince se totiž Moravská vysoká
škola Olomouc otevře veřejnosti. Ať už budou mít zájemci jakékoliv otázky na
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studijní programy či cokoliv jiného, zaměstnanci MVŠO jim vše vysvětlí a
objasní.

V případě zájmu o individuální prohlídku můžete MVŠO kontaktovat.

Studijní oddělení
+420 724 444 365, +420 587 332 305
studijni@mvso.cz

Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný nový rok. S dalším dílem
newsletteru KCPP se na vás budeme těšit v roce 2023!
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V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kcpp@mvso.cz.
– Tým KCPP
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