
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení přátelé polygrafie,

dovolujeme si Vás jménem Společnosti tisku a Svazu polygrafických podnikatelů pozvat na další společné 
setkání s názvem Fórum polygrafů II. Chceme navázat na vcelku úspěšné konání Fóra I. v loňském roce 
a zároveň otevřít nová témata, která řeší současná polygrafická praxe. 

Program letošního Fóra polygrafů II. se navrací k aktuálnímu stavu vzájemné spolupráce mezi 
polygrafickými podniky a odbornými školami. Vedle potřeb škol po moderním vybavení školních dílen 
a pracovišť a poptávky po aktuálních učebních textech se bude Fórum II. věnovat neméně potřebné kvalifikaci 
učitelů a jejich doškolování o nové poznatky v technické i technologické oblasti a jejich zařazení do školních 
vzdělávacích programů. Požadavky zaměstnavatelů a odborných škol jsou již nyní řešeny kursy a přednáškami 
na základě přesně formulovaných požadavků. Lektory kurzů jsou odborníci renomovaných společností nebo 
dodavatelských firem. 

Dalším bodem programu je otázka, kterou si stále častěji klademe v souvislosti s dosahovanou kvalitou. 
Je na tom lépe ofset, digitální tisk, nebo již flexotisk? V diskuzi zástupců firem s odborníky chceme zjistit, jak 
jednoznačně a závazně vyhodnocovat kvalitu tisku u jednotlivých tiskových technik a jak se bránit reklamacím 
zadavatelů zakázek, kteří neoprávněně poukazují na sníženou kvalitu a požadují slevu ze zakázky. 

Zajímavou diskuzi jistě přinese i otázka: jaké nároky kladou tiskárny na zaměstnance? Zajímat nás bude 
především vztah k nově příchozím lidem lhostejno, zda jde o technické, manažerské nebo dělnické zařazení 
ve firmách. Podstatné jsou nároky na teoretické znalosti i praktické dovednosti. O tom si přijdou popovídat 
především majitelé a vrcholoví manažeři firem se zástupci škol.

Z tohoto krátkého nástinu programu vyplývá, že Fóra polygrafů II. by se měli opět zúčastnit zástupci 
odborných škol, ředitelé, majitelé tiskáren a část organizátorů, včetně zástupce společnosti pro získávání 
financování na tuto činnost.

Věříme, že při příjemném posezení a diskuzi dokážeme společně najít některá řešení problémů v součinnosti 
ST VTS, SPP, odborných škol a zaměstnavatelů z řad polygrafických firem. 

Zveme Vás na Fórum polygrafů II., které se uskuteční dne 4. října 2016 od 10:00 hod. ve Vzdělávacím 
a informačním centru FLORET, Květnové náměstí č. 391, Průhonice. www.floret.cz 

Je zde zajištěn přestávkový raut. Předpokládaný závěr akce je v 15:00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem

Informaci o Vaší účasti nebo neúčasti na tomto setkání 
zašlete prosím e-mailem, paní Ludmile Belicové, tajemnici  Společnosti tisku.

Kontakt:  l.belicova@seznam.cz, Tel.:   777 313 897, Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1
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