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Zápis ze zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti 

Zlínského kraje 12. 6. 2018 

Termín:  12. 6. 2018, od 13 hodin 

Místo:   Krajský úřad Zlínského kraje 

   třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín 

   zasedací místnost č. 1529 (15. patro) 

 

Přítomní:  viz prezenční listina 

 

Omluveni:  Stanislav Minařík 

Dušan Bellovič 

Aleš Lahoda 

Lenka Horáková 

Jaromír Janoš 

Michal Jansa 

Adriana Knápková 

 

Program dle pozvánky: 

1. Zahájení 

2. Projednání průběžného naplňování Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

3. Podněty k aktualizaci a AP 2019  

4. Prezentace výsledků analýz v oblasti získávání a udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků, včetně 

návrhové části do strategických dokumentů Zlínského kraje 

5. Různé 

 

K bodu 1. – Zahájení 
Předsedkyně Iveta Táborská přivítala přítomné. Přednesla program jednání a zeptala se, zda jsou 
návrhy na doplnění. Návrhy na doplnění nepadly. 
 
Závěr: Výkonná rada schválila program jednání. 
 
 
K bodu 2. - Projednání průběžného naplňování Akčního plánu Paktu zaměstnanosti.  
Předsedkyně Iveta Táborská přednesla prezentaci Akčního plánu  
 
Realizované aktivity: 
1c    Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje – probíhá propagace, školení 
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KOMPAS –zpracovány regionální profil ZK, projekt MPSV, čekáme na souhlas MPSV se 
zveřejněním 

2c IKAP – Setkání kariérních poradců – Dny řemesel 7. a 8. 6. 2018 
3b Analýza spolupráce firem a škol – probíhá 
3b V 55 Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce v ZLK – probíhají aktivity 
3b V 84 projektové žádosti – podány 13.4. 2018 
3d 30 klíčových profesí – aktualizace mezd 2017 
 
 
 

Aktivity aktuálně k řešení  
  
1a – Analýza přidané hodnoty  
Analýza přidané hodnoty vytvářené firmami ZK, je poměrně důležitá, na základě jejich výsledků mají 
být naplňovány další aktivity. Zodpovídá ZLK – dosud nepadlo rozhodnutí o zajištění zdrojů. Jednání s 
radním p. Gazdíkem. I pro školský odbor by byla analýza přínosná a využitelná, podána opětovná 
žádost na radu ZLK. Druhým krokem by bylo oslovit velké a střední firmy s možností spolufinancování. 
Změna v AP přesun na II. pol. 2018. 
 
1b – Identifikace klíčových oborů a kompetencí ZLK – kulatý stůl pod záštitou Svazu průmyslu 
Kulatý stůl nebude vycházet z Analýzy přidané hodnoty 1b, ale z analýzy TICu Mapování potenciálu 
firem v ZLK a analýzy TAČR. Výstupem kulatého stolu bude diskutovat potřeby firem. 
Změna v AP přesun na 2. pol. 2018. 
 
2a – Vymezení předmětů/kompetencí na základě 1a, 1b  
ZK – zodpovídá VR– potřeba analýzy přidané hodnoty 
Změna v AP přesun na IV. Q 2018. 
 
2b – Pracovní skupina klíčové kompetence  
Sekce KHK ZK nominovala zástupce zaměstnavatelů do PS: Jan Šebek Cholewa z Mesit 
2a,2b  Pracovní skupina: - ZLK – odbor školství   R. Výsmek 
               - Město Zlín – odbor školství  K. Francová 
    - KHK ZK – Datová platforma  J. Janoš 
    - SPŠ polytechnická   J. Charvát 
    - UTB    J. Kalenda 
    -personalista    J. Š. Cholewa 
    -CzechInvest    L. Trčka 
Pověřit J. Janoše řízením PS Klíčové kompetence ZK. 
Do 30. 7. předloží VR seznam členů PS a plán, do kdy zpracují výstupy. Na příští VR bude informovat o 
výsledcích. 
Výkonná rada souhlasí se složením PS Klíčové kompetence. 
 
Ad2) p. Hajda za Sdružení pro rozvoj ZK informoval o průběhu projektu „Učíce učíme se, aneb rozvoj 
matematické gramotnosti žáka i učitele.“, které proběhlo na konci roku 2017, dobrá zpětná vazba. 
Sdružení pro rozvoj ZK se rozhodlo pokračovat v obdobném projektu. Pravděpodobně bude 
pokračovat i v příštím roce. 
Změna v AP přesun na IV. Q 2018. 
 
2c –Aktivity projektu IKAP probíhají  
Technické jarmarky  
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=  5. 10 Rožnov pod Radhoštěm 
  12. 10. Valašské Meziříčí 
  19. 10. Vsetín 
    9. 11. Uherské Hradiště 
  16. 11. Uherský Brod 
Dny řemesel 
= realizace 7.-8. 6. 2018 
2c – Přehlídka SŠ  
25. 10. 2018  Holešov 
18. – 19. 10. 2018  Vsetín 
13. -  14. 11. 2018 Uherské Hradiště 
  8. –  9. 11. 2018           Kroměříž – Veletrh práce a vzdělávání 
              
2c –Zlín – Veletrh práce a vzdělávání – termín zajišťuje ZLK 4.a 5. 10 
Hlavní program prezentační akce škol a firem, TPZ. 
Návrh: v rámci doprovodného programu sdružit akce PZ, konference Škola pro firmu, firma pro školu. 
Zvážit, zda kulatý stůl 3a uspořádat v rámci Veletrhu nebo uskutečnit v menším rozsahu. Bude 
vytvořen přípravný tým – koordinátor ZKL. 
 
3a – Oblasti zavádění a rozvoje duálního vzdělávání, sdílení dobré praxe 
Změna v AP přesun na II. pol. 2018. 
 
3b – Polytechnické a odborné vzdělávání 
Informace podá na dalším zasedání p. Výsmek. 
Celostátní seminář Celoživotní vzdělávání, který se konal v Kroměříži. Hlavní témata: předání 
zkušeností se zaváděním duálního systému vzdělávání. 
 
3c – Inspirativní aktivity 
Exkurze pro studenty 3. ročníků SŠ na technologicky vyspělá pracoviště firem-plánováno na 9/2018 
vykryjí náhradní termíny maturit.  
Spolupráce KHK ZK a TICu, který připravuje prezentace úspěšných. Možnost spojit aktivity. 
 
3e – Výzkum vývoje profesní orientace 
VVPO proběhne, ale bude pouze hodnocení školy. 
ZLK bude s pracovní skupinou konzultovat doplnění otázek do krajského šetření vývoje profesní 
orientace. Informace podá na příštím zasedání p. Výsmek. 
 
 
4a – Rozvoj vzdělávacích programů UTB směrem k prioritám z 1b 
= termín kulatého stolu o potřebnosti oborů a aktivitách 
= Identifikace klíčových oborů a kompetencí ZKL – upřesnit ze strany UTB (klíčové aktivity měly být 
doplněny nositelem aktivity) 
Vzhledem k nepřítomnosti pí Knápkové budou informace podány na příštím zasedání. 
 
4b – Rozvoj aplikovaného výzkumu a vývoje spolupráce firem a VŠ, aktivizace VŠ k aktivnímu nabízení 
vhodných oblastí aplikovaného výzkumu. 
Informace podá na příštím zasedání pí Knápková. 
 
4d – Vouchery na podporu tvorby nových pracovních míst VaV v ZK 
TIC předložil projektový návrh. 



   

4 
Zápis ze zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 12. 6. 2018 

Změna v AP čerpání přeloženo do 2019. 
 
5b – Soulad struktury rekvalifikací s ohledem na potřeby zaměstnavatelů ve ZLK 
= termín kulatého stolu 
p. Koubka. - kulatý stůl plánován na 3. nebo 4. Q 2018 (prodloužení realizace v AP)  
Změna v AP II pol. 2018 (návrh na zařazení do AP na 2019). 
 
5b – Zapojení do projektu KVASAR 
Ve 4. čtvrtletí 2017 byla zahájena realizace projektu KVASAR v gesci MPSV, zaměřeného na oblast 
rekvalifikací. Je plánováno zapojení regionů. Cílem aktivity je dosáhnout zapojení Zlínského kraje do 
národního projektu KVASAR, zaměřeného na oblast rekvalifikací (pokud to bude dle podmínek 
projektu možné). Za tímto účelem bude Výkonná rada monitorovat možnosti pro zapojení a ucházet 
se o participaci Zlínského kraje na aktivitách projektu. 
 
5c – Pomoc firmám při hledání cest financování velmi drahých programů DV 
Neprosazena změna metodiky ZK. 
Změna v AP pro 2018 vypustit (návrh zařadit do 2019). 
 
6a – Definování indikátorů kvality života pro ZLK 
Ustavit pracovní skupinu k výběru indikátorů kvality života 
Sekce KHK ZK nominovala zástupce zaměstnavatelů do PS Indikátory kvality života Zlínského kraje – 
zástupce zaměstnavatelů: Martin Navláčil, Navláčil stavební firma, s.r.o. 
= pracovní skupina   – CzechInvest -    L. Trčka 
     - ZLK odbor strategický  D. Mareček 
    - TIC     L. Hradilová 
    - KHK ZK   O. Šišková 
    - CE-PA    V. Lukašíková 
    - ÚP    M. Majdyšová 
    - Trexima   K. Duspivová 
    - zaměstnavatelé   Martin Navláčil 
Návrh pověřit p. Trčku řízením PS Kvalita života ve ZK 
Do 30.7. předloží VR (mailem) seznam členů PS (získá jejich souhlas) a plán, do kdy zpracují výstupy, 
na příští VR bude informovat o průběžných výsledcích.     
 
 
6b – Zmapování odchodu zejména mladých z regionu 
Analýza odchodů mladých nebude z finančních důvodů realizována. Bude nahrazena Analýzou TIC – 
projektu SMART Mapování potenciálu firem v ZLK. 
 
 
6c – Výkonnou radou měla být ustavena pracovní skupina pro přípravu programů oceňujících firmy s 
vysokým růstem produktivity a mezd, programů pro snižování překážek v dalším rozvoji 
nejúspěšnějších firem (pomáháme úspěšným).  Termín leden-říjen 2018.   
Problém: bez Analýzy přidané hodnoty není na co navázat.  
Změna v AP vyřadit 2018 (návrh na zařazení 2019). 
 
 
 
Závěr: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu 
Paktu zaměstnanosti. 
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K bodu 3. Podněty k aktualizaci a AP 2019  
I. Táborská požádala přítomné o zaslání plánu akcí na rok 2019 pro aktualizaci AP 2019 do 15. 7. 2018 
na email:  miksanikova@khkzk.cz. 
 
 
K bodu 4. Prezentace výsledků analýz v oblasti získávání a udržení vysoce kvalifikovaných 
pracovníků, včetně návrhové části do strategických dokumentů Zlínského kraje 
 
Ing. L. Hradilová prezentovala výsledky dotazníkového šetření a studie TIC. Analýza se věnovala 
udržení studentů UTB ve ZK a návratnosti studentů VŠ do regionu. 
Z analýzy vyplynulo, že plusy ZK jsou především: nízké životní náklady, tradiční průmyslový region, 
UTB, vybudování výzkumných kapacit., vzdělávací příležitosti, bezpečnost regionu. Mínusy: periferní 
postavení ZK v rámci ČR, dopravní infrastruktura, příjmová úroveň regionu, dostupnost a cena 
bydlení, nízká úroveň poskytovaných služeb. 
Analýza bude k dispozici na stánkách TIC. 
 
K bodu 5. - Různé 
 
7. setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti 21.6.-22.6.2018 v Plzni. 
D. Sobieská informovala o projektech:  Inovační firma roku 

SMART projekt – prezentace trendů 
 
 
 
Na závěr zasedání poděkovala I. Táborská všem přítomným za spolupráci a připomněla termín 
příštího zasedání 4. 9. 2018 
 
Zapsala: R. Mikšaníková 
12. 6. 2018 

miksanikova@khkzk.cz

