
Zápis z 2. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 
 

 

 
Termín:    15. března 2017, od 13 hodin 

 

Místo:    Krajský úřad Zlínského kraje, 

    třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení  -  volba předsedy a místopředsedy Výkonné rady 

2. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

3. Informace o projektech KOMPAS, Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

4. Informace zástupce CzechInvest o realizovaných aktivitách v oblasti podpory sociálního 

podnikání    

5. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení 
 

Volba předsedy a místopředsedy Výkonné rady  

Předmět hlasování: volba Ing. Roberta Zatloukala předsedou Výkonné rady Paktu 

zaměstnanosti Zlínského kraje 

Závěr: Ing. Robert Zatloukal byl zvolen předsedou Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského 

           kraje 

 

 

Předmět hlasování:   volba Bc. Ivety Táborské místopředsedou Výkonné rady Paktu 

zaměstnanosti Zlínského kraje  

Závěr: Bc. Iveta Táborská byla zvolena místopředsedou Výkonné rady Paktu zaměstnanosti 

Zlínského kraje 

 

2. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu Paktu 

zaměstnanosti 

 
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  

- KÚ neodmítá roli organizátora, žádá však o upřesnění, co by mělo v rámci této akce být 

prezentováno a jaké jsou očekávané výstupy 

- KÚ navrhuje sestavení pracovní skupiny Paktu zaměstnanosti, která bude řešit přípravu 

tohoto kulatého stolu. 
 

Závěr: VR projednala sestavení Pracovní skupiny pro přípravu kulatého stolu k projednání 

vzdělávací nabídky ve Zlínském kraji (dále PS Vzdělávací nabídka).  
 

Výkonná rada souhlasí se složením PS.  

 



1.2 Kariérové poradenství 

KHK ZK plánuje znovu realizovat ve 3. čtvrtletí roku 2017 akce, které proběhly na podzim 2016 

a navrhuje doplnit je do aktuálního Akčního plánu:  

● Setkání kariérních poradců Zlínského kraje  

● Den řemesel ve Zlíně 

● Technický jarmark ve Vsetíně 

● Technický jarmark v Rožnově p. Radhoštěm 

● Technický jarmark ve Valašském Meziříčí 

● Technický jarmark v Uherském Hradišti 

● Technický jarmark v Uherském Brodě 
  

Závěr: VR souhlasí s rozšířením AP o výše uvedené akce.  
 

 

1.3 Zlepšení image technického a stavebního vzdělávání a zvyšování zájmu nejmladší generace   

o technické vzdělávání v kraji 

VR vzala na vědomí, že v rámci plnění AP se 8. 2. 2017 uskutečnilo krajské kolo soutěže Talent 

pro firmy. 

 

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 

Hlavní organizátor akce, KHK ZK, požádal o prodloužení termínu, do kterého VR předloží návrh 

termínu a místa konání, seznamu oslovených účastníků, programu (původně 28.2.2017). 

Potřeba projednat s ÚP. 

Závěr: VR souhlasí s prodloužením termínu, KHK ZK předloží informace k akci do 30. 4. 2017 

 

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

3.1 Nabídka dalšího vzdělávání ve ZK  

● Seminář Celoživotní učení – Kroměříž 2017 

VR vzala na vědomí informaci zástupce OHK Kroměříž. 

 

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 

seznam profesí ohrožených Průmyslem 4.0 odkáz na analýzu úřadu vlády 12/2015 Dopady 

digitalizace na trh práce 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-

CR-a-EU.pdf 

 

 

3. Informace o projektech KOMPAS, Datová platforma zaměstnanosti Zlínského 

kraje 

 

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

4.1 Vybudování Regionální observatoře trhu práce 

Bude realizováno prostřednictvím vybudování krajského analytického pracoviště v rámci 

národního projektu KOMPAS a projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. 
 

VR vzala na vědomí informaci:  

• Byla zahájena činnost Krajské platformy pro naplňování systému predikce potřeb trhu 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf


práce v rámci národního projektu KOMPAS  

Institut KHK obsadil 1,5 úvazku senior expertů na pozici Analytiků krajské platformy od 

1.2.2017. 1 úvazek junior experta na pozici Administrátora krajské platformy bude obsazen od 

2.5. 2017. Kompas podchycuje národní data. 

• Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje v rámci výzvy č. 124 

podmínečně doporučen ke schválení.  

Pokud splní podmínky hodnotící komise a požadavky obecně kladené na žadatele před vydáním 

právního aktu, pak se dá předpokládat, že projektu bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(konec března). Datová platforma podchycuje regionální data. 

 

 

4. Informace zástupce CzechInvest o realizovaných aktivitách v oblasti podpory 

sociálního podnikání  

 

Priorita 5: Rozvoj služeb 
Informace zástupce CzechInvestu, o realizovaných aktivitách v oblasti podpory sociálního 

podnikání    

Aktivity v oblasti    a) 2x Fórum k sociálnímu podnikání, spolupráce s ZlK 

        b) konzultace záměrů 

Za rok 2016 celkem 30 nově příchozích zájemců. 

Problém malého povědomí o tom, co je sociální podnik. 

Závěr: VR vzala na vědomí Informace zástupce CzechInvestu,  o realizovaných aktivitách 

v oblasti podpory sociálního podnikání.  

KHK ZK a CzechInvest připraví námět společné propagace sociálních podniků pro členy 

KHK ZK a Paktu zaměstnanosti prostřednictvím webových stránek a informačních 

kanálů. T: 14.6. 

 

 

5. Závěr 

 

Aktualizace Akčního plánu 

 

Na příštím jednání VR 14.6.2017 bude projednávána příprava Akčního plánu PZ pro rok 2018. 

 

Pozvánky: 

A. Knápková: Pozvánka na konferenci Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 

http://www.ufu.utb.cz/konference/ 

R. Koubek: Pozvánka na konferenci Kybernetická revoluce Olomouc 6.4.2017 

 

  

Termín příštího jednání: 14. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Iveta Táborská 

 

Příloha 1 - STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉ RADY PAKTU ZAMĚSTNANOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE 

http://www.ufu.utb.cz/konference/
http://www.ufu.utb.cz/konference/

