
  

Společné zasedání Řídícího výboru a Výkonné rady Paktu zaměstnanosti 5.3.2019 

 

 

Zápis ze společného zasedání Řídícího výboru a 

Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje  

5. 3. 2019 

 

Termín:  5. 3. 2019, od 9 hodin 

Místo:   Krajský úřad Zlínského kraje 

   třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín 

   zasedací místnost č. 1448 (14. patro) 

 

Přítomní:  viz prezenční listina 

 

   

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení 

2. Projednání, aktualizace a průběžné naplňování Akčního plánu Paktu zaměstnanosti ZK 2019 

3. Projekt Kompetence 4.0 

4. Různé 

 

K bodu 1. – Zahájení 
 
Předsedkyně Výkonné rady Bc. Iveta Táborská přivítala přítomné. Představila zástupce Svazu 

průmyslu a dopravy Petra Holicu, který členy PZ informoval, že Svaz průmyslu a dopravy ČR nyní 

navázal spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, o možnosti usnadnění vstupu veteránů na pracovní 

trh a zjednodušení orientace se na něm. Vojáci odcházející do civilu, jsou zajímavými posilami pro 

firmy. 

Závěr: Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují program 
zasedání. 

 

K bodu 2. – Projednání, aktualizace a průběžné naplňování Akčního plánu Paktu zaměstnanosti ZK 

2019 

Plnění AP: Klíčové téma TPZ pro rok 2019 je spolupráce firem a škol. Cílem je pokrýt aktivitami na 

podporu této spolupráce celé spektrum vzdělávacích institucí a zapojit zaměstnavatele. 
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Naplňování AP 2019 bylo zahájeno.  

V lednu se uskutečnila konference Fenomén 4.0 – jen technologie nestačí = velmi úspěšná, kvitovaná 

firmami, koncipována pro tým lidí z jedné firmy, přes 250 účastníků, řada dobrých řečníků a 

panelistů, doprovodný společenský program. Závěr – nejdůležitější je člověk a jeho změna myšlení a 

přístupu. Akce bude v roce 2020 opakována.  

V únoru se v rámci projektu IKAP uskutečnila akce Inspirace středoškolákům. Studenti třetích ročníků 

gymnázií ze Vsetína, Kroměříže, Uherského Hradiště a Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně navštívili výrobní 

firmy v kraji. Zejména ty, které pracují s moderními technologiemi. Měli tak možnost vytvořit si 

konkrétní představu o povoláních v praxi, která jim může pomoci při rozhodování o budoucí profesní 

dráze.  Na základě dotazníků studenty i firmami dobře hodnocena. 

V rámci IKAPU se připravuje na duben Girl ‘s Day 15.4.2019 

Nejbližší akce T-PROFI 6.3.2019 Experimentarium Otrokovice – 5 vícegeneračních týmů. 

Setkání kariérních poradců Zlínského kraje 5.6.2019 

Dny řemesel ve Zlíně 5.-7. 6. 2019 

V AP je vyznačen barvami semaforu stav plnění. 

 

1a Analýza přidané hodnoty vytvářené firmami ZLK – 

v tuto chvíli probíhá připomínkování.  Výkonná rada bude mít možnost připomínkovat, Analýza 

přidané hodnoty bude rozeslána Řídícímu výboru a Výkonné radě.  

J. Janoš informoval o metodice Analýzy přidané hodnoty–Srovnávala se produktivita práce vztažená 

na zaměstnance a odměňování. Významným výstupem je vznik seznamu firem, které se pohybují 

v horním kvartilu a mají vysokou úroveň odměňování. Seznam bude k dispozici, je možné využití 

v rámci projektu KOMPAS.  

Na výsledky analýzy budou navazovat další aktivity AP. Budou využity pro vymezení a aktualizaci 

oblastí specializace ZLK, do kterých budou soustředěny aktivity TPZ. 

Z identifikovaných oblastí specializace ZLK a dalších relevantních podkladů (např. Strategie rozvije ZLK 

do 2030) bude vycházet vymezení strategických oborů, předmětů, kompetencí v jejichž výuce má být 

ZLK excelentní 

ZK ve spolupráci s TIC identifikuje oblasti, kam zaměřit specializaci ZLK. O vymezených oblastech 

informovat VR. V termínu červen-září. 

 

1c Zajištění provozu a aktualizace datové platformy po ukončení projektu září 2019. 

Datová platforma úspěšně pokračuje. Na webu projektu monitorzk.cz budou v průběhu pololetí 

aktualizovaná data u všech monitorů. Rozběhla se druhá kola dotazníkových šetření u 

zaměstnavatelů i středních škol (spokojenost s absolventy, potřeba pracovních sil u malých 

zaměstnavatelů, rozsah a formy spolupráce se zaměstnavateli. 

Monitorzk se stal ceněným nástrojem, který využívají kariérní poradci i personalisté. Proběhla a stále 

probíhají školení, jak pracovat s daty. Prezentovali jsme tento nástroj na požádání i v jiných krajích v 

http://www.monitorzk.cz/
http://www.monitorzk.cz/
http://www.monitorzk.cz/
http://www.monitorzk.cz/
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rámci Paktů jako příklad dobré praxe. Ale také mezi organizacemi působících na trhu práce. Využívá 

jej úřad práce, Centrum karierního poradenství vzniklého v rámci IKAPu a další.   

Do konce roku 2019 je finančně zajištěno fungování a aktualizace webu. Za podpory ZLK a 

dofinancování členskými firmami KHK ZK. 

Na zajištění fungování je potřeba zajistit finance na provoz serveru a pracovníka s úvazkem 0,5.  

Cloudový server = 30000 ročně. 

Závěr: Řídící výbor a Výkonná rada podporují pokračování Datové platformy do AP 2020 a podání 

žádosti o financování Datové platformy na Zlínský kraj. 

 

2a – Vymezení podnětů/kompetencí, v jejichž výuce má být ZLK excelentní pracuje PS Klíčové 

kompetence  

J. Janoš informoval o činnosti PS, byl vytvořen dotazník, který bude po připomínkování využit ke 

spolupráci s projektem KOMPAS.  

Závěr: Pracovní skupina vymezí strategické podněty předloží ke schválení Výkonné radě v 1. 

pololetí 2019. 

 

2b – Ing. Hajda, Sdružení pro rozvoj ZLK, akreditovaný odborný kurz pro učitele ZŠ ZK na Hejného 

metodu výuky matematiky 

D. Hajda-informoval VR zkušenostech s projektem, který se jmenuje: Nebojme se učit jinak, aneb 

rozvoj matematické gramotnosti žáka i učitele. Proběhl 2. ročník, proškoleno 30 učitelů, 10 ZŠ v 

prvním ročníku, 12 v druhém ročníku. Natavuje se další hodnocení, jakým způsobem využívají znalosti 

získané v kurzu, zda učí plně touto metodou, nejen prvky. Vyhodnocení pravděpodobně na konci 

roku 2019. 

Závěr: splněno. 

 

2c – Centrum kariérního poradenství  

S. Minařík informoval o zahájení provozu CKP, poradci se vzdělávají, chystá se platforma na vyplnění 

testů. Vše běží podle plánu. 

5.6. setkání kariérních poradců 

6.-7. Dny řemesel ve Zlíně 

12-13.11 v Kroměříži 

17.10. Holešov 

Girl ‘s day 15.4 

 

3a – projekt kompetence 4.0 aneb dovednosti pro budoucnost 

Zlínský kraj je jedním ze 4 pilotní krajů zapojených do systémového projektu MPSV. Jde o mapování 

budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce. 
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Hlavním smyslem projektu je podpora institucí trhu práce při adaptaci na změny vyplývající ze 

4.průmyslové revoluce v ČR. Bude vytvořen nástroj (metodika) pro mapování v budoucnu 

vyžadovaných kompetencí. Dále je předmětem projektu podpora spolupráce firem a škol a 

implementace prvků duálního systému – což bude úkolem KHK ZK. Zahájení září 2019, ukončení 

2022. 

Zapojení dosáhl ZLK zejména díky kvalitnímu fungování TPZ, strategický směřovanými a 

koordinovanými aktivitami. (AP) Prostředky získané díky projektu přispějí k dalšímu rozvoji 

spolupráce firem a škol v kraji. 

Tento Projekt je určen jen pro Pakty.  

Dohoda Paktu zaměstnanosti je uzavřena na 5 let, konec březen 2021. Abychom dostáli podmínkám 

projektu tj., že je určen TPZ, bude potřeba prodloužit smlouvu.  

I. Táborská požádala členy PZ o akceptaci zapojení do projektu a vyvolání diskuze během roku 2020 o 

prodloužení smlouvy po řádném vyhodnocení přínosu Paktu. 

 

3b – Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů a škol 

Aktivity projektu "Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II" (projekt v rámci 

výzvy č. 84, určené pro pakty zaměstnanosti) zahájeny. V únoru ukončen projekt Zvýšení 

uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve ZK I. Informace o projektu uvedeny ve zprávě o činnosti 

Institutu KHK ZK.  

Proběhne krajské kolo soutěže T-profi, 6.3.2019.  

V prvním pololetí 2019 budou probíhat kulaté stoly v rámci projektu Datová platforma zaměstnanosti 

Zl. Kraje – účast zaměstnavatelů, škol na téma vzájemného očekávání absolventů a zaměstnavatelů. 

 

3c – Inspirativní aktivity 

Inspirace středoškolákům. Studenti gymnázií ze Vsetína, Kroměříže, Uherského Hradiště a Gymnázia 

Lesní čtvrť ze Zlína navštívili v průběhu února výrobní firmy v kraji.  

Závěr: splněno. 

 

3d – Programy pro SŠ 

V akčním plánu zůstává prostor pro návrhy konkrétních aktivit v oblastech:  

Stanovení postupu pro zlepšování ve výuce vybraných předmětů   

Získání talentovaných učitelů  

Výzva pro členy VR – předložit náměty 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví navázal spolupráci se školským odborem Zlínského kraje.  

Návrh na zařazení do AP – příprava kulatého stolu k výuce stavebních oborů na SŠ. 

 

4a Rozvoj vzdělávacích programů UTB 
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Probíhá, realizuje UTB: Věda na přání – program kurzů pro učitele i studenty středních škol 

Konference UTB: Lidé – výzva pro budoucnost podnikání 18.9. – zařazeno do AP 

 

4b Rozvoj aplikovaného výzkumu UTB realizuje prostřednictvím spolupráce s klastry. UTB bude 

informovat Výkonnou radu 2x ročně o aktivitách/akcích.  

Zástupce UTB bude informovat 4.6.2019 na příští VR. 

 

4c Business Day 2019 - veletrh pracovních příležitostí – 3.11.2019 

 

5c konference Fenomén 4.0. – jen technologie nestačí proběhla 24. ledna 2019 – splněno 

 

6a Srovnání s jinými regiony v indikátorech kvality životy – pojmenování silných a slabých stránek; 

zvýšený důraz zaměřit na oblast dopravní obslužnosti a infrastruktury,  

- prostor pro návrhy aktivit navazující na výstupy Pracovní skupiny Kvalita života ve ZK (vede Ing. 

Trčka) - definované indikátory kvality života pro ZlK 

P. Zapletalová: návratnost byla velmi nízká, návrh VR připojit se do PS Klíčové kompetence. J. Janoš 

informoval, že Trexima získala grant z TAČR na projekt srovnávání kvality života v regionech. Část je 

založena na dotazování občanů cca 100 tis. občanů. Možnost srovnávání krajů mezi sebou. V únoru 

byli zahájeny práce na projektu, jsou k dispozici výstupy.  

 

6c Příprava programů oceňující firmy s vysokým růstem produktivity a vysokým růstem mezd, 

programy pro snižování překážek v dalším rozvoji nejúspěšnějších firem (pomáháme úspěšným). -

prostor pro návrhy aktivit  

Možnosti dotazníku, co očekávají od subjektů členů VR. 

 

K bodu 4. – Různé 
 
V bodě různé zazněli tyto informace: 

Termín odborné akce Škola ve firmě, firma ve škole – II. pol. 2019 Září/říjen. 

Ce-pa – informace otevření centra bezodpadové hospodářství a využití pro výrobu. Více informací 

www.ibcsd.biz/about/ 

V rámci Smart akcelerátoru se uskuteční Inspirativní setkání se Soňou Jonášovou na téma Odpadové 

hospodářství s konkretizací pro oblasti průmyslu, 8.4. TIC. 

 

Zapsala: Renata Mikšaníková 

13.3.2019 

http://www.ibcsd.biz/about/
http://www.ibcsd.biz/about/

