
Zápis ze zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje  
Termín:  11. ledna 2017, od 13 hodin 
Místo:  Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně, 
  Čiperova 5182, 760 42 Zlín 
Přítomni :  dle prezenční listiny 
 
PROGRAM: 
 
1. Představení Paktu zaměstnanosti ZK 
2. Seznámení s organizací práce VR, stanovení harmonogramu jednání v roce 2017 
3. Projednání Akčního plánu Paktu zaměstnanosti, informace o průběžném plnění  
4. Naplánování následujících kroků a úkolů pro další plnění AP 
 
 

1. Představení Paktu zaměstnanosti 
Členové Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje (dále VR) byli výkonným 
manažerem realizačního týmu, paní Táborskou seznámení s prioritami a fungováním Paktu 
zaměstnanosti (Příloha 1 – prezentace). 
 

2. Seznámení s organizací práce VR, stanovení harmonogramu jednání v roce 2017 
Členové VR byli seznámeni s organizací práce VR a se Statutem a jednacím řádem Výkonné 
rady Paktu zaměstnanosti ZK. Připomínky ke Statutu zašlou do 20. 1. 2017. Po vypořádání 
připomínek bude statut schvalován Řídícím výborem Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje a 
následně Výkonnou radou.  
Na příštím jednání VR proběhne volba předsedy a místopředsedy VR.  
 

3. Projednání Akčního plánu Paktu zaměstnanosti, informace o jeho průběžném 
plnění 

Akční plán Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje (dále AP) byl 2. 9. 2016 schválen Řídícím 
výborem Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje (dále ŘV). Období realizace AP: 1.10.2016 - 
31.12.2017. V přípravě byl připomínkován signatáři Paktu a členy sekce zaměstnanosti, trhu 
práce a vzdělávání KHK ZK. Aktivity AP korespondují s prioritami Paktu zaměstnanosti 
obsaženými v Dohodě o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – pakt zaměstnanosti Zlínského 
kraje. 
 
Průběžné plnění AP 
 
Priorita 1: Struktura a kvalita technického vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského 
kraje 
1.1 Harmonizace vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce Zlínského kraje  

• Kulatý stůl k projednání vzdělávací nabídky ve Zlínském kraji  

Potvrzení hlavního organizátora akce – navržen Zlínský kraj (odbor školství).  

Závěr:  Na dalším setkání VR bude projednán program a partneři.  

 



1.2 Kariérové poradenství 

• Příprava projektu JobToolZ (Kariérové poradenství pro Zlínský kraj) v návaznosti na 

priority KAP   

VR vzala na vědomí informaci Zlínského kraje, že aktuálně v KAP zařazen projektový záměr 

Centrum kariérního poradenství, jehož obsah bude upřesněn po vyjasnění obsahu 

plánované výzvy ze strany MŠMT. VR vzala na vědomí projektový záměr JobToolZ a 

doporučila jeho integraci do projektu Centrum kariérního poradenství.   

Závěr: KÚ ZK bude sledovat vývoj výzvy z OP VVV pro KAP 

 

VR vzala na vědomí, že byly realizovány následující z AP:  

• Setkání kariérních poradců Zlínského kraje  

• Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění Kroměříž 

• "Den řemesel ve Zlíně 

• Technický jarmark ve Vsetíně 

• Technický jarmark v Rožnově p. Radhoštěm 

• Technický jarmark ve Valašském Meziříčí 

• Technický jarmark v Uherském Hradišti 

 

Subjekty organizující tyto akce v roce 2016 se na jednání VR dohodly na zahájení 

přípravných akcí na realizaci obdobných akcí v roce 2017. ÚP a KHK ZK budou 

informovat o průběhu přípravy.  

 

1.3 Zlepšení image technického a stavebního vzdělávání a zvyšování zájmu nejmladší 

generace o technické vzdělávání v kraji 

•   Talent pro firmy (T-PROFI) 

VR vzala na vědomí, že je připraveno krajské kolo soutěže, uskuteční se 8. 2. 2017. 

 

Priorita 2: Lidé pro profese, které region potřebuje 
2.1 Slaďování potřeb trhu práce se strukturou rekvalifikací  

• Kulatý stůl na téma souladu struktury rekvalifikací se situací a trendy na trhu práce 

ve Zlínském kraji a možností zvýšení kvality rekvalifikací 

Závěr: Hlavním organizátorem akce je KHK ZK.  Do 28.2.2017 předloží organizátor VR návrh 

termínu a místa konání, seznamu oslovených účastníků, programu.  

Na kulatý stůl budou přizváni zástupci vzdělávacích organizací ve Zlínském kraji. 

 

• Předložení projektu "Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraj" 

i v rámci výzvy č. 55 z OP Zaměstnanost 

VR vzala na vědomí: projekt byl schválen k podpoře, realizátorem Institut KHK, zahájení 

leden 2017. Partnerem projektu Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně.  



 

2.2 Zvyšování kvality rekvalifikací 

• Zpracování projektového záměru, zaměřeného na zvyšování kvality rekvalifikací ve 

Zlínském kraji na základě dialogu klíčových stakeholderů 

 

Ing. Janoš informoval VR o připravovaném národním projektu KVASAR, který je zaměřen 

na testování rekvalifikací s prvky duálního systému. 

Závěr: Stručný projektový záměr bude zpracován Institutem KHK ZK ve spolupráci s 

Krajskou pobočkou ÚP ČR ve Zlíně na základě závěrů Kulatého stolu na téma souladu 

struktury rekvalifikací se situací a trendy na trhu práce ve Zlínském kraji. Termín bude 

stanoven na příštím jednání VR, v návaznosti na termín konání Kulatého stolu.  

Institut KHK bude provádět průběžný monitoring potenciálních dotačních příležitostí.     

KHK ZK připraví pro projekt KVASAR  průzkum, které firmy by měly o účast v projektu 

zájem. 

 

2.3 Řízená migrace - začleňování do klíčových profesí 

• Zpracování projektového záměru, zaměřeného na přilákání zejm. mladých lidí do 

regionu (pracovní název Vrať se domů) 

Závěr: Dalším tématem skupiny může být, na základě podnětu, vytvoření podmínek pro 

udržení zahraničních pracovníků v regionu. 

 

Priorita 3: Adekvátní, dostupná a dospělou populací využívaná nabídka dalšího 

vzdělávání 

3.1 Nabídka dalšího vzdělávání ve ZK  

• Zmapování nabídky dalšího vzdělávání ve ZK   

VR vzala na vědomí, že je součástí projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského 

kraje v rámci výzvy č. 124 z OP Zaměstnanost, realizace závisí na schválení podpory 

projektu. 

 

• Seminář Celoživotní učení – Kroměříž 2017 

VR vzala na vědomí informace o přípravě Semináře OHK Kroměříž. 

Závěr: Informace nebyla přednesena. 

 

• Konference Škola ve firmě a firma ve škole v Uherském Brodě 

VR vzala na vědomí – akce byla realizována, konference proběhla 6. -7. 10. 2016. 

Závěr:  Další konference proběhne za dva roky. 

 

 

3.2 Rozvoj a zkvalitňování nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve ZK 

• Workshop na téma vzdělávání pro Průmysl 4.0. v rámci akce Týden vzdělávání 

dospělých ve Zlínském kraji 

Závěr: KHK ZK předloží do 30. 5. 2017 rozpracovaný námět organizátorům Týdne 

vzdělávání dospělých, KÚ ZK odbor školství. Obsah workshopu: zástupci firem z jiných 



krajů představí své zkušenosti, diskuse o vzdělávacích potřebách firem). ZK zařadí 

workshop do programu akce.  

3.3 Zvýšení zájmu dospělých o účast v dalším vzdělávání 

• Zpracování projektového záměru, zaměřeného na zvýšení zájmu o získání profesních 

kvalifikací NSK v návaznosti na opatření regionálních sektorových dohod 

Závěr: Institut KHK bude provádět průběžný monitoring potenciálních dotačních 

příležitostí. 

 

Priorita 4: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce 

4.1 Vybudování Regionální observatoře trhu práce 

• Vybudovat Regionální observatoř trhu práce Zlínského kraje  

VR vzala na vědomí: realizace prostřednictvím vybudování krajského analytického 

pracoviště v rámci národního projektu KOMPAS a projektu Datová platforma 

zaměstnanosti Zlínského kraje v rámci výzvy 124 z OP Z (v případě, že bude žádost 

schválena k realizaci).  

• Předložit projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje v rámci výzvy č. 

124 z OP Zaměstnanost 

Projekt byl KHK ZK již 2x předložen a nebyl doporučen k podpoře. Nyní je projekt 

přepracováván, 16. 1. 2017 bude znovu podán.  

 

• Krajská platforma pro naplňování systému predikce potřeb trhu práce v rámci 

národního projektu KOMPAS  

VR vzala na vědomí: nositelem projektu v regionu Institut KHK, cílem vybudování 

regionálního analytického pracoviště, zahájení realizace 1. 1. 2017. Aktuálně vyhlášena 

výběrová řízení na obsazení 1,5 úvazku na pozice Analytiků a 1 úvazku Administrátora. 

 

Priorita 5: Rozvoj služeb 

5.1, 5.2 Posílení sektoru služeb 

• Podpora sociálního podnikání 

Realizuje Regionální kancelář CzechInvest.   

Závěr: VR rozhodla, aby na příští jednání VR pozván zástupce CzechInvest,  

• Stipendia pro studenty zdravotnických oborů 

Realizuje Zlínský kraj. Nyní  probíhá vyhodnocením dopadů aktivity. 

 

Termíny jednání Výkonné rady pro rok 2017: 

15.3. – kontrola úkolů, naplňování aktivit Akčního plánu Czech Invest 

14.6 -   kontrola úkolů naplňování aktivit Paktu, aktualizace Akčního plánu 

13.9. – kontrola úkolů, připomínkování Akčního plánu 2018 

13.12. – společné jednání s řídícím výborem, schválení akčního plánu, hodnocení 2017 

  

  Termín příštího jednání: 15. 3. 2017 

 


