
Akční plán Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 2018
Období realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018

Plnění - stav ke dni 16.4.2018
1. Specializace - klíčové obory kraje
Cíl: Definované priority - obory a kompetence, které jsou klíčové pro rozvoj regionu, rozhodování na základě důkazů

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE NOSITEL/PARTNER

1a
Identifikace oblastí, kam zaměřit specializaci Zlínského 

kraje
X X

1) Zpracování Analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami ve Zlínském kraji

2) Upřesnění oblastí specializace Zlínského kraje

3) Zavedení soustavného sledování vývoje produktivity a odměňování v regionu

Zodpovídá: Zlínský kraj 

Spolupracují: TIC

1b
Stanovení klíčových oborů a kompetencí Zlínského kraje. 

Pojmenování překážek, které brání rychlejšímu rozvoji 

nejperspektivnějších firem a sektorů.

X X
Kulatý stůl pod zášitou Svazu průmyslu - diskusní fórum za účasti leaderů 

vytipovaných z Analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami ve Zlínském kraji 

Zodpovídá: Svaz průmyslu 

Spolupracují: Zlínský kraj a další instituce zastoupené 

ve Výkonné radě PZ

X X X X Realizace projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 
Zodpovídá: KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně

X X X X

Krajská platforma pro naplňování systému predikce potřeb trhu práce v rámci 

národního projektu KOMPAS 
Zodpovídá: Institut KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj,  Krajská pobočka ÚP ČR ve 

Zlíně, OHK Kroměříž, Svaz průmyslu, případně další 

partneři

2. Základní školy rozvíjející talenty 
Cíl: Nejlepší výsledky v rámci ČR ve zvolených oblastech výuky, měřitelné zvýšení zájmu o preferované obory SŠ (s důrazem na podíl děvčat)

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE NOSITEL/PARTNER

2a
Pojmenování předmětů/kompetencí, v jejichž výuce má  

být Zlínský kraj excelentní (ad 1b)
X X

Vymezení předmětů/kompetencí na základě výstupů 1a); 1b
Zodpovídá: Výkonná rada PZ

2b
Vytvoření speciálních programů, které budou oceňovat 

zavádění nových forem výuky v oblastech definovaných 

výstupy 1a-1b

X

1) Ustavení PS pro definování: 

a)vhodných forem jak oceňovat a motivovat učitele 

b) procesu nominace učitelů, kteří přispívají ke zlepšení výuky, tak aby v roce 2019 

proběhlo první kolo jejich ocenění

2) Projekt  Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje „Učíce učíme se, aneb rozvoj 

matematické gramotnosti žáka i učitele“ - akreditovaný odborný kurz pro učitel ZŠ 

Zlínského kraje na Hejného metodu výuky matematiky

1) Zodpovídá: Výkonná rada PZ (za ustavení 

PS)Pracovní skupina PZ (za výstupy)

2) Zodpovídá: Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

1c

Vybudování datové platformy  (Regionální observatoře 

trhu práce), zpřístupňující klíčové informace o trhu práce a 

vzdělávání v regionu (dostupné decision makerům 

samosráv, firem i škol)
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X X Vybrané aktivity projektu IKAP (Centrum kariérového poradenství) Zodpovídá: Zlínský kraj ve spolupráci s KHK ZK

X Setkání kariérních poradců Zlínského kraje 
Zodpovídá: Zlínský kraj 

Spolupracují: KHK ZK

X X

Kroměříž: Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění

Uher. Hradiště: Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění

Vsetín:  Burza práce a Přehlídka středních škol

Zodpovídá: Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně,

patnerem KHK ZK, OHK Kroměříž

X X

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

Veletrh práce a vzdělávání Zlín

Zodpovídá: KHK ZK

Partneři:  Zlínský kraj, zaměstnavatelé, školy

ÚP ČR pobočka Zlín, UH, Vsetín, Město Zlín

X X Girls´day - pozn. Zařadit do plánu v roce 2019 Zodpovídá: KHK ZK

3. Střední školy rozvíjející talenty díky propojení s praxí
Cíl: Měřitelné zlepšení spolupráce firem a škol, nejlepší výsledky v rámci ČR ve zvolených oblastech výuky, měřitelné zvýšení zájmu o preferované obory

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE NOSITEL/PARTNER

3a
Pilotování duálního vzdělávání ve vybraných 

firmách/školách, s důrazem na preferované obory
X X

Kulatý stůl: sdílení dobré praxe v oblasti zavádění a rozvoje duálního vzdělávání, 

zkušenosti z pilotování duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, případně 

dalších krajích

Zodpovídá: Svaz průmyslu 

X
Odborná akce na téma polytechnického a odborného vzdělávání 

Zodpovídá: Zlínský kraj (odbor školství)

Partneři: KHK ZK, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně, 

Svaz průmyslu a dopravy, další partneři dle potřeby

X X X X
Benchmarking rozsahu spolupráce zaměstnavatelů a škol  v rámci realizace 

projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

Zodpovídá: KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně

X X X X
Vybrané aktivity projektu "Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském 

kraji" - projekt v rámci výzvy č. 55

Zodpovídá: Institut KHK ZK 

Partneři: Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně

X X X X
Zahrnutí aktivit na zlepšení spolupráce zaměstanavatelů a škol do projektu 

připravovaného v rámci výzvy č. 84.

Zodpovídá: Institut KHK ZK 

Partneři: Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně

X
Soutěž Talent pro firmy (T-PROFI) Zodpovídá: KHK

Partner: Experimentárium SPŠ Otrokovice

X X X X Kulaté stoly k Datové platformě. Zodpovídá: KHK ZK

2c
Realizace projektů rozvíjející kariérové poradenství na ZŠ, 

zohledňující priority regionu a eliminující genderové 

předsudky

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů a škol3b
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3c X X

1) Představení úspěšných mladých lidí a jejich projektů v rámci doprovodného 

programu na veletrhu práce a vzdělávání

2) Prezentace soutěžících, kteří uspěli v soutěžích odborných dovednostína veletrhu 

práce a vzdělávání ve Zlíně

Zodpovídá: KHK ZK

partnerem Zlínský kraj

X X X

Inspirace středoškolákům Zlín

Inspirace středoškolákům Uherské Hradiště

Inspirace středoškolákům Vsetín

Inspirace středoškolákům Kroměříz

Zodpovídá: KHK ZK

X

Stanovení postupu pro zlepšování ve výuce vybraných předmětů 1) Zodpovídá: Zlínský kraj

Spolupracuje: UTB, Sdružení pro rozvoj Zlínského 

kraje

Získání talentovaných učitelů - pro rok 2018 bez návrhu pro rok 2018 bez návrhu

X X X X Rozvoj kariérového poradenství , bourání genderových stereotypů 
Zodpovídá: Zlínský kraj ve spolupráci s KHK ZK

X X X X Profily 30 klíčových profesí v regionu v Datové platformě.
Zodpovídá: KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně

3e
Příprava systému zpětné vazby od žáků, porovnávající 

jednotlivé učitele a školy, propojit tato subjektivní 

hodnocení s objektivními ukazateli

X X

Doplnění otázek na zpětnou vazbu od žáků do krajského šetření Výzkum vývoje 

profesní orientace (VVPO)

Pozn.: bude projednáno s odborem školství Krajského úřadu ZK

Zodpovídá: Zlínský kraj

4. Vysoké školy tahounem inovací pro praxi 
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4a
Rozvoj vzdělávacích programů UTB směrem k prioritám 1b 

(tam, kde je reálný potenciál dosažení špičkové kvality)
X X

na zákl. závěrů kulatého stolu na konci 2017 naplánovat akce: předmětem kulatého 

stolu diskuse o potřebnosti oborů a aktivitách, které by měly být pořádány pro jejich 

přípravu

Zodpovídá: UTB

Partneři: 

4b
Rozvoj aplikovaného výzkumu a vývoje spolupráce firem a 

VŠ; aktivizace VŠ k aktivnímu nabízení vhodných oblastí 

aplikovaného výzkumu

X
Rozvoj aplikovaného výzkumu UTB realizuje prostřednictvím spolupráce s klastry. 

UTB bude informovat Výkonnou radu 2x ročně o aktivitách/akcích. 

Zodpovídá: UTB

Partneři: 

4c
Zvýšení počtu vysokoškoláků spolupracujících s firmami ve 

Zlínském kraji
X X X X Podchycování talentovaných středoškoláků ke spolupráci s regionálními firmami Zodpovídá: KHK ZK

4d
Příprava/Realizace  programů, které přilákají světové 

odborníky do výzkumu a vývoje, s důrazem na 1d
X X X X

Program "Vouchery na podporu tvorby nových pracovní míst VaV v ZK", který je 

součástí návrhu nového programu Voucherů s pracovním názvem Program podpory 

rozvoje konkurenceschopnosti a podnikání ve Zlínském kraji.

Zodpovídá: TIC, Zlínský kraj

5. Vzdělávání dospělých
Cíl: Kvalitní vzdělávací programy pro potřeby regionu a pro využití příležitostí Průmyslu 4.0, zvýšení účasti dospělých ve smysluplných programech DV

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE NOSITEL/PARTNER

5a
Zacílení rekvalifikačních programů a infrastruktury dalšího 

vzdělávání v regionu
X X X X Vybrané aktivity projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

Zodpovídá: KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně

Programy pro střední školy: zlepšování ve výuce vybraných 

předmětů, získání talentovaných učitelů, bourání 

genderových stereotypů, rozvoj kariérového poradenství
3d

Cíl: Větší počet patentů a produktů aplikovaného výzkumu, významné zvýšení počtu výzkumníků pracujících na aplikovaném výzkumu v regionu, větší počet vysokoškoláků spolupracujících s lokálními firmami.

Inspirativní aktivity - prezentace úspěšných mladých lidí ve 

školách – motivace talentů
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X X
Kulatý stůl na téma souladu struktury rekvalifikací s ohledem na potřeby 

zaměstnavatelů ve Zlínském kraji

Zodpovídá: Svaz průmyslu

Partneři:  KHK ZK, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně, 

regionální zaměstnavatelé, Regionální rada 

odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje

X X X X
Usilovat o zapojení Zlínského kraje do národního projektu KVASAR, zaměřeného na 

oblast rekvalifikací. 
Zodpovídá: Výkonnná rada 

5c
Pomoc firmám při hledání cest k financování velmi drahých 

programů DV (s důrazem na dovednosti Průmyslu 4.0)
X X X X

Informování firem a doporučování využívání projektů zprostředkovaných ÚP a 

inovačních voucherů TIC. 

Zodpovídá: KHK ZK, TIC, Krajská pobočka ÚP ČR ve 

Zlíně

6. Kvalita života, produktivita a mzdy
Cíl: Rozvoj silných stránek regionu s cílem přilákat talenty z jiných regionů
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6a

Srovnání s jinými regiony v indikátorech kvality životy 

(Úřad vlády definuje v roce 2017 sadu cca 100 indikátorů v 

11 oblastech) - pojmenování silných a slabých stránek; 

zvýšený důraz zaměřit na oblast dopravní obslužnosti a 

infrastruktury

X X X X

1) Ustavení pracovní skupiny pro:

1a) definování 3-4 klíčových indikátorů kvality života pro Zlínský kraj ,

1b) nastavení procesu jejich sledování a publikování výsledků (vč. určení  instituce, 

která bude sledování dlouhodobě zajišťovat)
Zodpovídá: Výkonná rada PZ

X

1) V roce 2018 realizovat aktivitu Zmapování příčin odchodu zejména mladých lidí z 

regionu,  plánovanou v roce 2017

2)Ustavit PS pro definování dalšího postupu

1) Zodpovídá:  Zlínský kraj

Partneři: KHK ZK, TIC,  další partneři dle potřeby

2) Zodpovídá: Výkonná rada PZ

X
Projekty na podporu kvality života, zejm. rodin s dětmi, s vazbou na uplatnění na 

trhu práce 
Zodpovídá: KHK ZK a Institut KHK ZK

6c

Příprava programů oceňující firmy s vysokým růstem 

produktivity a vysokým růstem mezd, programy pro 

snižování překážek v dalším rozvoji nejúspěšnějších firem 

(pomáháme úspěšným).

X X X X Ustavit PS pro definování dalšího postupu Zodpovídá: Výkonná rada PZ

semafor Akčního plánu  
zelené - splněno

oranžové - ohrožené - rozhodnout co dál - posunout, zrušit, urychlit plnění

červené - nesplněno - zrušit nebo posunutí termínu

Příprava programů posilující zájem dospělých o vzdělávání 

směrem k prioritním oborům a kompetencím  směrem dle 

1d

Definování opatření k zlepšování kvality života ve 

vybraných oblastech, stanovení garantů

5b

6b


