
Zápis ze 4. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 
 

 

Termín:  13. září 2017, od 13 hodin 

Místo:  Krajský úřad Zlínského kraje, 

  třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

  zasedací místnost č. 1448 (14. patro) 

 

Přítomní členové VR:   dle prezenční listiny 

Omluveni:   R. Zatloukal   

     

Hosté:    Daniel Hajda 

    Mgr. Viktor Kubát 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení   

2. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti (I. 

Táborská) 

3. Projednání návrhu Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 2018 (J. Janoš) 

4. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

 
místopředsedkyně Výkonné rady Iveta Táborská přivítala přítomné jménem předsedy R. 

Zatloukala, který se z jednání omluvil. Přednesla program zasedání. Návrhy na doplnění 

programu nepadly. 

 

Přivítala také hosty dnešního jednání D. Hajdu – manažera Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a 

Mgr. Viktora Kubáta-poradce hejtmana ZlK. 

Při ustanovení Výkonné rady jsme oslovili Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, s nabídkou 

členství. Sdružení požádalo o statut stálého hosta a nominovalo Ing. Hajdu.  

O účasti hostů na jednání je potřeba hlasovat (usnášení konsenzem) 

 

Závěr: Výkonná radaTPZ ZlK souhlasí s přítomností Ing. Hajdy jako stálého hosta zasedání 

Výkonné rady a s účastí Mgr. Kubáta na dnešním zasedání. 

 

2. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu zaměstnanosti 

 

Bod přednesla I. Táborská 

AP se daří naplňovat.  

Na základě připomínek z minulého zasedání byla do AP 2016-2017 zapracována opakovaná 

realizace úspěšných akcí z roku 2016 (technické jarmarky, talent pro firmy, přehlídka SŠ…), 

další změny (přesun realizace některých akcí do roku 2018). Upravený AP byl součástí zápisu č. 

3. 

 

Při hodnocení plnění AP 2016-2017 jsme narazili na aktivitu 2. 2. – Zpracování projektového 

záměru na zvyšování kvality rekvalifikací ve ZlK. Vzhledem k široké diskuzi „co se skrývá za 

touto aktivitou“ bylo dohodnuto, že tuto problematiku projednáme na zasedání 13.9. Na MPSV 



prošel hodnocením projekt KVASAR, který by měl být v říjnu 2017 vyhlášen a měl by zahrnovat i 

řešení problematiky zvýšení kvality rekvalifikací. 

Základní informace J. Janoš 

 

Závěr: Pakt zaměstnanosti vyvine aktivity k zapojení svých odborně příslušných organizací do 

projektu KVASAR. 

 

 

Priorita 1: Struktura a kvalita technického vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje 

1. 1. workshop ke Vzdělávací nabídce ve ZlK se uskuteční 3. 10. 2017, 9:00 v Malém sále 

Kongresového centra. Tématem je polytechnické a odborné vzdělávání ve Zlínském kraji. 

Diskusní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde 

účastníky panelů budou zástupci organizací, kterých se daná problematika dotýká. Během 

každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v 

panelu. 

Akce je určena ředitelům škol, kariérovým poradcům, zástupcům zaměstnavatelů, asociací a 

zájmových sdružení a odborné veřejnosti.  

Pozvánka na akci je součástí zápisu 

1.2. Setkání kariérních poradců konané v rámci Dne řemesel. Vzhledem k souběhu s akcí MAP 

Zlín navrhujeme po dohodě s krajským odborem školství přesunout toto setkání na začátek roku 

2018 

Závěr:  VR souhlasí s navrženou úpravou AP 2016-2017 a přesunutím aktivity do roku 2018. 

 

Přehlídka škol a pracovního uplatnění, realizuje ÚP. Termíny Vsetín 7. - 8. 11. 2017, Kroměříž – 

9. -10. 11. 2017, Uherské Hradiště 14. -15. 11. 2017, Zlín – doplní ÚP 

 

Den řemesel termín 22. 9., součástí miniveletrh škol a firem 

 

Technické jarmarky termíny: Rožnov pod Radhoštěm – 6. 10. 2017, Valašské Meziříčí – 13.10 

2017, Vsetín – 20. 10. 2017, Uherské Hradiště – 3. 11. 2017, Uherský Brod – 10. 11. 2017 

 

1.3. Projekt Centrum kariérního poradenství. Jedná se o Implementační projekt v rámci KAP. 

Výzva KÚ odborem strategickým zpracována a předána na MŠMT k připomínkování a 

odsouhlasení. Vyhlášení podzim 2017, realizace 2018. Vznik Centra kariérního poradenství 

bude pro Pakt zaměstnanosti významný, neboť se v něm budou odrážet priority AP 2018. 

  

Priorita 2: Lidé pro profese, které region potřebuje 

 

2. 1. projekt Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce. 

o příprava smluv a podkladů pro absolventské stáže- v měsíci srpnu se zapojilo 

do projektu 13 absolventů ze Zlínského kraje, 

o příprava výběrového řízení ke klíčové aktivitě KA 3 -   Rozvoj základních 

kompetencí, výběr právnické firmy pro vyhlášení VŘ, příprava podkladů k VŘ, 

 

 

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

 

3.2 Rozvoj a zkvalitňování nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve ZK 

- V rámci Týdne vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji bude představen projekt Datová 

platforma a prezentována první data 

 

- Firma 4.0. – workshopy 



Industry 4.0. – data v souvislostech – 21.9. 

Vzdělávání 4.0. – koncept školní výchovy pracovníků 

 

 

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

4.1 Vybudování Regionální observatoře trhu práce 

projekt Datová platforma zaměstnanosti (výzva 124): 

      ○ schválena Zpráva o realizaci 1 bez připomínek a bez krácení 

      ○ byl vytvořen návrh dotazníku o spokojenosti zaměstnavatelů s absolventy SŠ, VOŠ a 

VŠ           prokonzultován s představiteli zaměstnavatelů, Zlínského kraje, TIC 

 

projekt KOMPAS: 

o tvorba procesní mapy projektu Predikce trhu práce ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem práce a sociálních věcí 

o jednání s ÚP ve Zlíně, navázání spolupráce s nově přijatým pracovníkem ÚP pro 

projekt Kompas 

o schůzky s prioritními aktéry trhu práce 

o doplnění seznamu kontaktů o další nositele informací o vývoji na trhu práce, 

kteří budou zařazeni do regionální sítě. 
o Realizace první pololetí 2018 

Závěr: Výkonná rada TPZ ZlK bere na vědomí informaci o plnění Akčního plánu 2016-2017  

 

3.  Projednání návrhu Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 2018 

Bod přednesl ing. Janoš. 

Návrh Akčního plánu 2018 připravila pracovní skupina ve složení Janoš, Mareček, Výsmek, 

Tesařová, Nováková, Koubek, Hajda, Táborská. Byly zapracovány teze, které schválila VR na 

3. zasedání a akce připravované jednotlivými signatáři – ne všech, čeká na doplnění. 

Návrh AP zaslán. 

Projednání jednotlivých bodů AP – viz příloha zápisu 

 

Závěr:  Výkonná rada TPZ ZlK projednala návrh na Akční plán 2018, ukládá zapracovat 

připomínky a vést komunikaci se členy Řídícího výboru a Výkonné rady tak, aby byl Akční 

plán 2018 předložen ke schválení 13.12.2017. 

 

4. Závěr 

       

      Termín příštího jednání:  13. 12. 2017 společné zasedání Výkonné rady a Řídícího výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Iveta Táborská 

13. 9. 2017 


