
Návrh: Akční plán Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 2019
Období realizace: 1.1.2019 - 31.12.2019

návrh AP 2019 - podklad k projednání a schvalování VR a ŘV 4.12.2018

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 DOBA PLNĚNÍ NOSITEL/PARTNER REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ VÝSTUPY FINANCOVÁNÍ

X X 2. Q 2019

Zodpovídá: Zlínský 

kraj 

Spolupracují: TIC

Upřesnění oblastí specializace Zlínského kraje

Zlínský kraj ve spoupráci s TIC identifikuje oblasti, kam zaměřit specializaci  Zlínského 

kraje. Při vymezení oblastí specializace bude vycházet z různých zdrojů (analýzy 

přidané hodnoty, z aktualizovaných domén specializace RIS3 strategie atd.). O 

vymezených oblastech specializace Zlínského kraje bude informovat  VR. Do 

vymezených oblastí budou soustředěny aktivity a projekty Paktu zaměstnanosti ZK. 

informování VR o vymezených 

oblastech specializace Zlínského 

kraje

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera 

X 2019-2020

Zodpovídá: Zlínský 

kraj 

Spolupracují: TIC

Zavedení soustavného sledování vývoje produktivity 

a odměňování v regionu

Zavedení sledování vývoje produktivity a odměňování v regionu bude vyhodnoceno 

na základě výstupů Analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami ve Zlínském kraji,  

doplněno v průběhu 2019. 

nastavený systém soustavného 

sledování vývoje produktivity a 

odměňování v regionu, včetně 

určení zdrojů financování

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

1b   X X 2.pololetí 2019
Zodpovídá:

Spolupracují: 

prostor pro návrhy aktivit navazující na výstupy 1a; 

bude doplněno v průběhu 2019

X X X 04/2017-09/2019

Zodpovídá: KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj, 

Krajská pobočka ÚP ČR 

ve Zlíně

Realizace projektu Datová platforma zaměstnanosti 

Zlínského kraje 

Hlavním cílem projektu je vytvoření tzv. datové platformy, shromažďující, analyzující 

a prezentující data z oblasti zaměstnanosti pro realizaci evidence-based policy 

v oblasti zaměstnanosti, dále její optimalizace pro účely rozhodování subjektů 

ovlivňujících budoucí podobu trhu práce i pro širší okruh uživatelů. Data jsou 

publikována na www.monitorzk.cz.

realizace projektu a průběžné 

publikování datových výstupů 

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu (do 

09/2018 vč.)

X X X 10/2019-12/2019

Zodpovídá: KHK ZK 

(realizace) 

Partneři: Zlínský kraj 

(financování), Krajská 

pobočka ÚP ČR ve Zlíně

Zajištění provozu a aktualizace Datové platformy 

zaměstnanosti Zlínského kraje po skončení projektu v 

září 2019

Organizačně a personálně zajistí provoz webové aplikace monitorzk.cz vybudované v 

rámci projektu KHK ZK. Bude provádět pravidelnou  aktualizaci jednotlivých monitorů 

a podporu využívání dat cílovými skupinami  od 1.10. do 31.12.2019. Finanční 

příspěvek na provoz a aktualizaci bude KHK ZK poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje. 

zajištěný provoz webu a 

aktualizace dat

předpokládané 

financování z rozpočtu 

kraje 

X X X X 02/2017-12/2020

Zodpovídá: Institut 

KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj,  

Krajská pobočka ÚP ČR 

ve Zlíně, OHK Kroměříž, 

Svaz průmyslu, příp. 

další partneři

Krajská platforma pro naplňování systému predikce 

potřeb trhu práce v rámci národního projektu 

KOMPAS 

Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce, 

který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou 

reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika 

regionálního vývoje. Gestorem projektu je MPSV, partnerem realizace ve Zlínském 

kraji je Institut KHK ZK.

realizace projektu a průběžné 

publikování datových výstupů 

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu 

2019

1a
Vymezení a aktualizace 

oblastí specializace 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)



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 DOBA PLNĚNÍ NOSITEL/PARTNER REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ VÝSTUPY FINANCOVÁNÍ

X X 1. pol. 2019

Zodpovídá: Pracovní 

skupina Klíčové 

kompetence  (za 

výstupy)

Spolupracují: Výkonná 

rada PZ ZK

Vymezení  strategických oborů/ 

předmětů/kompetencí v jejichž výuce má být Zlínský 

kraj exceletntní  pracovní skupinou Klíčové 

kompetence 

Pracovní skupina Klíčové kompetence (ustavena 2018) zpracuje návrh vymezení  

strategických oborů/ předmětů/kompetencí v jejichž výuce má být Zlínský kraj 

exceletntní. Bude vycházet z Analýzy přidané hodnoty a identifikovaných oblastí 

specializace Zlínského kraje a dalších relevantních podkladů (např. výstupů kulatých 

stolů, Strategie rozvoje kraje do 2030). Výkonná rada návrh projená, vymezí a schválí 

strategické předměty/kompetence.

identifikované  strategické 

obory/předměty/kompetence v 

jejichž výuce má být Zlínský kraj 

exceletntní 

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

X X 2. pol. 2019
Zodpovídá:

Spolupracují: 

prostor pro návrhy konkrétních aktivit na podporu 

předmětů/kompetencí, v jejichž výuce má být Zlínský 

kraj excelentní, navazující na vymezení  strategických 

oborů/ předmětů/kompetencí a  výstupy 1a). Bude 

doplněno v průběhu 2019

X X X X 2018 - 2019 

Zodpovídá: Pracovní 

skupina Klíčové 

kompetence (za 

výstupy)

PS Klíčové kompetence zpracuje koncept oceňování 

učitelů, kteří přispívají ke zlepšení výuky  ve 

strategických předmětech/kompetencích Zlínského 

kraje 

Úkolem PS bude zpracování návrhu, v jakých oblastech oceňovat a způsob oceňován, 

zpracování kritérií na nominaci učitelů na ocenění, . Ocenění proběhen poprvé v roce 

2020.

PS  prověří možnost propojení s akcí "Ocenění pedagogických pracovníků ZK za 

pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání" pořádanou 

odborem školství KÚ.  

PS prověří možnost využít pro nominaci oceněných učitelů platformu pedagogických 

kabinetů (založených v rámci projektu IKAP) a možnost účasti firem na nominaci a 

odměňování učitelů. 

zpracovaný koncept oceňování 

učitelů za zlepšení výuky ve 

strategických 

předmětech/kompetencích 

Zlínského kraje 

zdroj financování bude 

zajišťován na zákl. 

zpracovaného konceptu 

akce v průběhu 2019

X X X X
1 x ročně 

Zodpovídá: Sdružení 

pro rozvoj Zlínského 

kraje

Projekt  Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje - 

akreditovaný odborný kurz pro učitel ZŠ Zlínského 

kraje na Hejného metodu výuky matematiky

Akreditovaný odborný kurz pro učitele ZŠ Zlínského kraje na Hejného metodu výuky 

matematiky, který financuje Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro 30 pedagogů. 

Jedná se o 3. ročník. Po realizaci dojde k vyhodnocení a rozhodnutí, zdali bude 

Sdružení v tomto dále pokračovat. Zástupce Sdružení bude informovat Výkonnou 

radu. 

informování Výkonné rady o 

zkušenostech s kurzem pro 

učitele ZŠ Zlínského kraje na 

Hejného metodu výuky 

matematiky zástupcem Sdružení 

pro rozvoj ZK

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

X X X X 04/2018 - 08/2020

Zodpovídá: Zlínský 

kraj ve spolupráci s 

KHK ZK

Centrum kariérového poradenství

Vznik Centra kariérového poradenství -jedna z klíčových aktivit  projektu IKAP. Cílem 

CKP (pro odbornou veřejnost otevřeno od září 2018) je systematicky rozvíjet 

kompetence školních kariérových poradců prostřednictvím akreditovaného 

vzdělávacího programu pro školní kariérové poradce, poskytovat individuální 

konzultace školním kariérovým poradcům, podpořit síťování a spolupráci 

zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních 

školách v kraji a zvyšovat šance absolventů na uplatnění na trhu práce. Vytvoření 

databáze škol a školních kariérních poradců ve školách Zlínského kraje, zpřístupnění 

informační platformy zaměřené na klíčová témata kariérového poradenství.

realizace projektu Centrum 

kariérového poradenství

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

X X 1.pololetí 2019

Zodpovídá: KHK ZK ve 

spolupráci se Zlínským 

krajem

Setkání kariérových poradců Zlínského kraje 
Setkání kariérových poradců ZŠ a SŠ Zlínského kraje v rámci Dnů řemesel.

V rámci projektu IKAP. 

uskutečněné setkání kariérních 

poradců Zlínského kraje

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

X X září - listopad 2019

Zodpovídá: ÚP ČR  

krajská pobočka ve 

Zlíně,

patnerem KHK ZK

Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění Uherské 

Hradiště

Burza práce a Přehlídka středních škol Vsetín

Prezentace možností studia i následné profesní kariéry ve firmách žákům základních 

škol a jejich rodičům.  Pořadatelem je ÚP ČR - krajská pobočka ve Zlíně. 

2 realizované akce/rok
financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

X X září - listopad 2019

Zodpovídá: KHK ZK, 

OHK Kroměříž

Partneři:  Zlínský kraj, 

zaměstnavatelé, školy

ÚP ČR,  Město Zlín, 

Město Kroměříž, 

Veletrh práce a vzdělávání Zlín

Veletrh práce a vzdělávání - Kroměříž 2019

Prezentace možností studia i následné profesní kariéry ve firmách žákům základních 

škol a jejich rodičům. 

Pořadatelem akce ve Zlíně je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. 

Pořadatelem akce v Kroměříži je Okresní hospodářská komora Kroměříž. 

Aktivita v rámci projektu IKAP. 

2 realizované akce/rok

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

P
S 

K
líč

o
vé

 k
o

m
p
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en

ce

2b

Vytvoření speciálních 

programů, které budou 

oceňovat zavádění nových 

forem výuky v oblastech 

definovaných jako strategické 

obory/ 

předměty/kompetence, v 

jejichž výuce má být Zlínský 

kraj excelentní.

2c

Realizace projektů rozvíjející 

kariérové poradenství na ZŠ, 

zohledňující priority regionu a 

eliminující genderové 

předsudky

2019

2a

Podpora 

předmětů/kompetencí, v 

jejichž výuce má  být Zlínský 

kraj excelentní



x 4.Q 2019

Zodpovídá: OHK 

Kroměříž

Partneři: Zlínský kraj, 

zaměstnavatelé, školy, 

ÚP ČR – KP Holešov, 

Město Holešov 

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění – 

Holešov 2019 

Přehlídka určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodičům, pomoci při volbě vzdělávací 

dráhy a v orientaci mezi SŠ a seznámit se se zaměstnavateli, kteří poskytují 

absolventům pracovní uplatnění. Pořadatel: OHK Kroměříž

1 realizovaná akce/rok

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

X X září - listopad 2019

Zodpovídá: KHK ZK

Partneři:  Zlínský kraj, 

zaměstnavatelé, školy

ÚP ČR, OHK Kroměříž, 

Město Zlín

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

Seznámení  žáků 8. a 9. tříd ZŠ  s reálným prostředím ve firmách a studijními 

možnostmi pro rozhodování o jejich budoucí profesní dráze.  Pořadatelem je Krajská 

hospodářská komora Zlínského kraje. 

Aktivita v rámci projektu IKAP. 

6 realizovaných akcí/rok

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

x x x

Zodpovídá: OHK 

Kroměříž  

Partneři: 

zaměstnavatelé

Dny technických profesí  v Holešově   

Dny technických profesí  v Kroměříži             

Seznámení žáků 8. a 9. tříd ZŠ s technickými profesemi v místních průmyslových 

firmách, seznámení s prostředím firem, s náplní práce a kvalifikační přípravou na 

povolání. Pořadatel: OHK Kroměříž 

2 akce za rok/ Holešov

4 akce za rok/ Kroměříž

financování z vlastních 

prostředků nositele

X X
duben 2019

duben 2020
Zodpovídá: KHK ZK Girls´day

Akce určená pro žákyně posledních ročníků ZŠ a studentky ŠŠ s cílem ukázat dívkám 

zajímavé technické profese, rozhovor se zaměstnankyněmi, které mohou díky svému 

zařazení a pracovní pozici působit jako role models – sdílí své osobní příběhy, jaká 

byla jejich cesta k danému oboru apod. Aktivita v rámci projektu IKAP. 

1 realizovaná akce/rok

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

2c

Realizace projektů rozvíjející 

kariérové poradenství na ZŠ, 

zohledňující priority regionu a 

eliminující genderové 

předsudky



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 (s důrazem na podíl děvčat)

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q DOBA PLNĚNÍ NOSITEL/PARTNER REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ VÝSTUPY FINANCOVÁNÍ

3a

Pilotování duálního 

vzdělávání ve vybraných 

firmách/školách, s důrazem 

na preferované obory

X X 6/2019-5/2022

Zodpovídá: Institut 

KHK ZK

Spolupracují: KHK ZK

Zapojení Institutu KHK ZK formou partnerství do  

systémového projektu MPSV Kompetence 4.0 

Zlínský kraj je jako jeden ze 4 pilotních krajů zapojen do systémového projektu MPSV 

Kompetence 4.0 (Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 

opatření pro vymezení požadavků trhu práce). 

Hlavním smyslem projektu je podpora institutcí trhu práce při adaptaci na změny 

vyplývající ze 4. průmyslové revoluce v ČR, prostředníctvím tvorby nástroje pro 

mapování v budoucnu vyžadovaných kompetencí. Dále je předmětem projektu 

podpra spolupráce firem a škol a implementace prvků duálního vzdělávání - to je 

úkolem Institutu KHK ve Zlínském kraji. Zahájení aktivit ve 2. pol. 2019 - mapování a 

výběr firem a škol, ve kterých bude probíhat pilot duálního vzdělávání. Vlastní pilotáž 

bude probíhat v následujících obdobích.

vybrané firmy a školy, ve kterých 

bude probíhat pilot duálního 

vzdělávání

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu 

X X
1 x ročně 

( 2.pol. 2019)

Zodpovídá: Zlínský 

kraj (odbor školství)

Partneři: KHK ZK, 

Krajská pobočka ÚP ČR 

ve Zlíně, Svaz průmyslu 

a dopravy, další 

partneři dle potřeby

Odborná akce na téma polytechnického a odborného 

vzdělávání Fórum škola PRO firmu – Firma PRO školu

Projednání aktuálních otázek v oblasti vzdělávací nabídky středních odborných škol a 

aktuálních trendů na trhu práce. Formát: rozhodovací fórum. Účastníci jednání budou 

hlasovat k položeným otázkám, výsledky budou sloužit jako podklad pro prosazování 

návrhu "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském 

kraji" 

 Aktivita v rámci projektu IKAP. 

1 realizovaná akce

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

X X X X 01/2019-12/2020

Zodpovídá: Institut 

KHK ZK 

Partneři: Krajská 

pobočka ÚP ČR ve Zlíně

Vybrané aktivity projektu "Zvýšení uplatnitelnosti 

mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II" ( projekt 

v rámci výzvy č. 84, určené pro pakty zaměstnanosti)

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost a umožnit plnohodnotné zařazení mladých lidí 

na trh práce v co nejkratším čase po ukončení vzdělávání, aby došlo k jejich 

zafixování na trhu práce a včasnému získání pracovních návyků a dalších nezbytných 

kompetencí.

zrealizované aktivity projektu 

Zvýšení uplatnitelnosti mladých 

na trhu práce ve Zlínském kraji II" 

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu 

X 1. čtvrtletí 2019

Zodpovídá: KHK

Partner: 

Experimentárium SPŠ 

Otrokovice

Soutěž Talent pro firmy (T-PROFI)

Soutěž Talent pro firmy (T-PROFI)

Regionální kolo odborné soutěže Talent pro firmy na podporu posilování 

polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání. Soutěž je určena 

pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří budou za přítomnosti odborníků 

z firem v nominovaných týmech společně plnit zadané úkoly s využitím polytechnické 

stavebnice.

realizované Regionální kolo 

odborné soutěže Talent pro 

firmy

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

X X X X 2019 Zodpovídá: KHK ZK
Kulaté stoly v rámci projektu Datová platforma 

zaměstnanosti Zlínského kraje

Kulaté stoly v rámci projektu Datová platforma zaměstnanosti Zl.kraje  - účast 

zaměstnavatelů, škol na téma vzájemného očekávání absolventů a zaměstnanvatelů
4 realizaované akce/rok

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu 

3c

Inspirativní aktivity - 

prezentace úspěšných 

mladých lidí ve školách – 

motivace talentů

X X 1.pololetí 2019

Zodpovídá: KHK ZK

Spolupracuje: CE-PA, 

spol. s r.o.; TIC

Inspirace středoškolákům Zlín

Inspirace středoškolákům Uherské Hradiště

Inspirace středoškolákům Vsetín

Inspirace středoškolákům Kroměříz

Exkurze pro studenty 3. ročníků SŠ na technologicky vyspělá pracoviště firem s 

cílem podat SŠ studentům informace o zajímavých technických profesích, o tom, jaké 

vzdělání, znalosti a dovednosti je potřeba k takové profesi získat, příp. jaký program 

rozvoje mohou mít přímo v průběhu zaměstnání.  Studenti si budou moci vytvořit 

konkrétní představu o možnosti budoucího povolání a mohou se rozhodnout, jaký VŠ 

obor studovat či jaké profese mohou zastávat ihned po skončení SŠ.

 Aktivita v rámci projektu IKAP. 

4 realizaované akce/rok

financování zajištěno z 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu 

trvání projektu

Stanovení postupu pro zlepšování ve výuce 

vybraných předmětů  prostor pro návrhy

Získání talentovaných učitelů - prostor pro návrhy

2019

3b
Zlepšení spolupráce 

zaměstnavatelů a škol

3d

Programy pro střední školy: 

zlepšování ve výuce 

vybraných předmětů, získání 

talentovaných učitelů, 

bourání genderových 

stereotypů, rozvoj 

kariérového poradenství



X X X X 10/2018-09/2020

Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Partneři: TREXIMA, 

GRETB, SES13 -19 Ltd, 

University of Cyprus, 

UTC, CPIP

Projekt v mezinárodním partnerství, jehož cílem je 

podporovat kariéru v oblasti STEM mezi mladými 

lidmi moderním, interaktivním a atraktivním 

způsobem. Rozvoj a posílení spolupráce mezi školami 

a firmami. Podpora dívek a studentů se speciálním 

vzdělávacími potřebami k tomu, aby si vybrali kariéru 

v oblasti STEM a dosáhli co nejvyšší možné úrovně 

vzdělání. Zvýšení kvalifikace učitelů a firem v oblasti 

práce s talentovanými studenty.

Vzdělávací aktivity pro učitele a další profesionály:

C1 STEM podporovatelé: 3-denní trénink jak nabírat, vest a řídit STEM podporovatele 

a ambasadory pro ženy, jako příklady pro dívky a  mladé ženy (organizuje SES 13-19 

Ltd.,UK)

C2 Spolupráce s odbornými školami a firmami: 3-denní trénink na téma, jak nastavit 

spolupráci mezi odbornou školou a firmou (TREXIMA)

C3 Začlenění mladých lidí do vědy: 3-denní výcvik týkající se různých typů začlenění 

mladých lidí do vzdělání v oblasti vědy, a to pomocí soutěží a  moderních ICT nástrojů 

(University of Cyprus)

Výsledkem bude zvýšení kvalifikace až u 72 zaměstnanců škol. Toto bude realizováno 

prostřednictví observací, návštěv, lekcemi, workshopy, diskusemi atd. 

O1 Výcvikový kurz pro nové 

podporovatele STEM 

O2 Metodologie pro učitele 

zaměřená na interaktivní, 

atraktivní a moderní způsob 

zapojení mladých lidí do STEM 

vzdělání

O3  Prokázané a vhodné 

strategie pro podporu a rozvoj 

talentů v oblasti STEM

O4 Doporučení pro ty, co 

rozhodují v oblasti odborného 

vzdělávání 

financování zajištěno z 

programu ERASMUS+ 

po dobu trvání projektu

3e

Příprava systému zpětné 

vazby od žáků, porovnávající 

jednotlivé učitele a školy, 

propojit tato subjektivní 

hodnocení s objektivními 

X X X 2019

Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Zpětná vazba od žáků v rámci krajského šetření 

Výzkum vývoje profesní orientace (VVPO)
Součást aktivit Centra kariérového poradenství. Bude se pokračovat ve sběru - 5. rok  

v rámci krajského šetření Výzkum vývoje profesní orientace. 

vyhodnocení vývoje profesní 

orientace žáků Zl.kraje v čase

předpokládané 

financování z rozpočtu 

kraje 

3d

Programy pro střední školy: 

zlepšování ve výuce 

vybraných předmětů, získání 

talentovaných učitelů, 

bourání genderových 

stereotypů, rozvoj 

kariérového poradenství



4. Vysoké školy tahounem inovací pro praxi 
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.

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q DOBA PLNĚNÍ NOSITEL/PARTNER REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ VÝSTUPY FINANCOVÁNÍ

4a

Rozvoj vzdělávacích 

programů UTB směrem k 

definovaným strategickým 

oborům/ 

předmětům/kompetencím v 

jejichž výuce má být Zlínský 

kraj exceletntní (tam, kde je 

reálný potenciál dosažení 

špičkové kvality)

X X X X 2019
Zodpovídá: UTB Věda na přání - program kurzů pro učitele i studenty 

středních škol

Věda na přání - program zaměřený na učitele i studenty středních škol. Eshop s 

nabídkou populárně-vědeckých přednášek. Nabízí bezplatné kurzy z oblastí, jejichž 

základem je biologie, chemie a fyzika, vedené zkušenými lektory z řad vyučujících 

Fakulty technologické UTB ve Zlíně. Cílem je zpestřit středoškolskou výuku, doplnit 

teorii o praxi a atraktivní formou prezentovat přírodní vědy. 

realizace kurzů

podání informace o využívání 

kurzů ze strany učitelů a 

studentů SŠ Výkonné radě 1x 

ročně 

financování z vlastních 

prostředků nositele 

4b

Rozvoj aplikovaného 

výzkumu a vývoje spolupráce 

firem a VŠ; aktivizace VŠ k 

aktivnímu nabízení vhodných 

oblastí aplikovaného 

výzkumu

2019 (2x ročně na 

jednání VR)

Zodpovídá: UTB

Spolupracují: 

Rozvoj aplikovaného výzkumu UTB realizuje 

prostřednictvím spolupráce s klastry. UTB bude 

informovat Výkonnou radu 2x ročně o 

aktivitách/akcích. 

bude doplněno nositelem aktivity

podání informace o 

aktivitách/akcích Výkonné radě 

2x ročně 

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

4c
Zvýšení počtu vysokoškoláků 

spolupracujících s firmami ve 

Zlínském kraji

X IV.19

Zodpovídá: UTB 

Spolupracují:  

Studentská unie UTB

Business Day 2019 - veletrh pracovních příležitostí 

Veletrh pracovních příležitostí na UTB ve Zlíně, pořádán Job Centrem UTB, ve 

spolupráci se Studentskou unií UTB. Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt 

mezi studenty a absolventy UTB a firmami – potenciálními zaměstnavateli (průměrně 

7O vystavovatelů z řad firem). 

1 realizovaná akce
financování z vlastních 

prostředků nositele 

4d

Příprava/Realizace  

programů, které přilákají 

světové odborníky do 

výzkumu a vývoje do 

Zlínského kraje

Zodpovídá:

Spolupracují: 
prostor pro návrhy

2019



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 DOBA PLNĚNÍ NOSITEL/PARTNER REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ VÝSTUPY FINANCOVÁNÍ

5a
Zacílení rekvalifikačních 

programů a infrastruktury 

dalšího vzdělávání v regionu

X X X X 2019

Zodpovídá: KHK ZK

Spolupracují:  Zlínský 

kraj, Krajská pobočka 

ÚP ČR ve Zlíně

Vybrané aktivity projektu Datová platforma 

zaměstnanosti Zlínského kraje 

V rámci realizovaného projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje jsou 

zpracovávána a poublikována data o vzdělávání dospělých v rámci dvou monitorů. 

Monitor 3.1. Rekvalifikace, publikující data o struktura rekvalifikací (oborový pohled, 

počty rekvalifikantů, nabízené a realizované rekvalifikace, soulad s poptávkou 

zaměstnavatelů). 

Monitor 3.2 Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací, publikující 

data o infrastruktuře odb. vzdělávání a uznávání kvalifikací na základě NSK 

(disponibilní profesní kvalifikace, autorizované osoby ve Zlínském kraji, PK bez 

autorizovaných osob ve Zlínském kraji, nabídka kurzů zakončených zkouškou z PK ve 

ZK, struktura rekvalifikací na bázi NSK).

publikování aktuálních dat o 

dalším vzdělávání v rámci Datové 

platformy zaměstnanosti ZK

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu do 

09/2018 vč.;

10-12/2019 

předpokládané 

financování z rozpočtu 

kraje (zahrnuto v 

celkové částce viz bod 

1c )

X X X X

2019 (dle 

harmonogramu 

realizace projektu)

Zodpovídá: KHK ZK, 

Svaz průmyslu - 

regionální zastoupení

Realizovat pilotáž modularizovaných rekvalifikací ve 

spolupráci s firmami v rámci národního projektu  

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšíh 

vzdělávání (KVASAR). 

Národní projekt v gesci MPSV. Aktivní zapojení do projektu umožní realizovat ve 

Zlínském kraji pilotáž modularizovaných rekvalifikací ve spolupráci s firmami v 

prioritních oblastech a mapovat možnosti rozšíření nabídky dalšího vzdělávání dle 

potřeb trhu práce v regionu. 

realizace modularizovaných 

rekvalifikací ve Zlínském kraji

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu 

X X X 12/2018-11/2020

Zodpovídá: Institut 

KHK ZK 

Partneři: Krajská 

pobočka ÚP ČR ve Zlíně

Vybrané aktivity projektu „Zvýšení zaměstnanosti 

osob pečujících o malé děti" (projekt z výzvy OP Z, 

určené pro pakty zaměstnanosti)

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost a umožnit plnohodnotné zařazení osob 

pečujících o malé děti zpět do profesního života, aby došlo k jejich zafixování na trhu 

práce.

Specifické cíle projektu:

•	Zlepšit orientaci cílové skupiny v požadavcích regionálního trhu práce, podpořit její 

motivaci k návratu do zaměstnání. 

•	Zvýšit kvalifikaci a podpořit rozvoj kompetencí cílové skupiny, aby znovu nalezla 

odpovídající pracovní uplatnění. 

•	Podpořit uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce a zajistit kvalifikovanou pracovní 

sílu pro regionální trh práce.

•	Podpořit prorodinnou politiku a kvalitu života a tím přispět k eliminaci nepříznivého 

demografického vývoje, vylidňování a stárnutí Zlínského kraje. 

zrealizované aktivity projektu 

„Zvýšení zaměstnanosti osob 

pečujících o malé děti"

financování zajištěno z 

OP Zaměstnanost po 

dobu trvání projektu 

5c

Pomoc firmám při hledání 

cest k financování velmi 

drahých programů DV (s 

důrazem na dovednosti 

Průmyslu 4.0)

X 1. Q. 2019

Zodpovídá: CE-PA 

spol. s.r.o.

Spolupracují: KHK ZK 

konference Fenomén 4.0. – jen technologie nestačí

 Konference, kterou vrcholí celoroční akce, které proběhly v rámci projektu Firma 4.0. 

3 moduly:

Bussines zóna – příběhy konkrétních firem o připravenosti na revoluci a celkových 

potřebách českých firem z pohledu zavádění prvků průmyslu 4.0.

HR zóna – případové modely chování zaměřené na efektivní adaptaci a sdílení 

pohledu na sociální vlivy a potřeby rekvalifikace zaměstnanců spojenou s 

technologickým vývojem

Smart zóna – konkrétní ukázky praktických technologických řešení vhodných pro 

využití ve výrobních a obchodních firmách

Cílem je ukázat, že průmysl 4.0. není o revoluci, ale o evoluci. Představit pomoci 

řečníků a jejich příběhů možné způsoby, jakými lze novou výzvu uchopit. Cílová 

skupina: management společnosti, HR specialista, výrobní ředitel.

zrealizovaná konference  

Fenomén 4.0. – jen technologie 

nestačí

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera a ze vstupného

2019

5b

Příprava programů posilující 

zájem dospělých o vzdělávání 

směrem k prioritním oborům 

a kompetencím 



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

ŘEŠENÁ OBLAST I.Q II.Q III.Q IV.Q DOBA PLNĚNÍ NOSITEL/PARTNER REALIZOVANÉ ČINNOSTI/ PROJEKTY/AKCE STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ VÝSTUPY FINANCOVÁNÍ

6a

Srovnání s jinými regiony v 

indikátorech kvality životy  - 

pojmenování silných a 

slabých stránek; zvýšený 

důraz zaměřit na oblast 

dopravní obslužnosti a 

infrastruktury

Zodpovídá:

Spolupracují: 

prostor pro návrhy aktivit, navazující na výstupy 

Pracovní skupiny Kvalita života ve ZK (ved.Ing. Trčka) - 

definované indikátory kvality života pro ZlK

 

6b

Definování opatření k 

zlepšování kvality života ve 

vybraných oblastech, 

stanovení garantů

X X X X 2019

Zodpovídá: Výkonná 

rada (za ustavení PS)

Pracovní skupina (za 

výstupy)

Ustavení pracovní skupiny, která definuje opatření k 

zlepšování kvality života ve vybraných oblastech

Výkonnou radou bude ustavena pracovní skupina pro definování opatření k 

zlepšování kvality života ve vybraných oblastech v návaznosti na  definované 

indikátory kvality života pro ZK (výstupy Pracovní skupiny Kvalita života ve ZlK, 

vedoucí Ing. Trčka)

1) ustavená pracovní skupina pro 

definování opatření k zlepšování 

kvality života ve vybraných 

oblastech

2)definovaná opatření k 

zlepšování kvality života ve 

vybraných oblastech  

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

6c

Příprava programů oceňující 

firmy s vysokým růstem 

produktivity a vysokým 

růstem mezd, programy pro 

snižování překážek v dalším 

rozvoji nejúspěšnějších firem 

(pomáháme úspěšným).

Zodpovídá:

Spolupracují: 
prostor pro návrhy aktivit

2019


