
  
 

 

Zápis ze zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti 

Zlínského kraje  

5. 11. 2019 

 

Termín:  5. 11. 2019, od 9 hodin 

Místo:   Krajský úřad Zlínského kraje 

   třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín 

   zasedací místnost č. 1529 (15. patro) 

 

Přítomní:  viz prezenční listina 

 

   

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení 

2. Prezentace projektu SMART AKCELERÁTOR 

3. Evaluace projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

4. Plnení akčního plánu 2019 

5. Návrh akčního plánu 2020 

6. Různé 

 

K bodu 1. – Zahájení 
 
Předsedkyně Výkonné rady Bc. Iveta Táborská přivítala přítomné a zahájila jednání Výkonné 

rady. Dále Bc. Iveta Táborská přednesla program jednání. 

Závěr: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvaluje program zasedání. 

 

 
 
 
 



  
 
K bodu 2. – Prezentace aktivit SMART AKCELERÁTORU II – Mgr. Běťáková, zástupce TIC 
 
Bude nutná koordinace akčního plánu Paktu zaměstnanosti ZK s aktivitami Smart 
akcelerátoru. Prezentace je součástí zápisu. 
 
K bodu 3. – Evaluace projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje  
 
Evaluační zpráva je v pracovní verzi. Paní Táborská seznámila přítomné s manažerským 
shrnutím. Finální zpráva bude rozeslána. 

 

K bodu 4. – Zhodnocení plnění a přínosů aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 2019 

Plnění Akčního plánu 2019: 

Plnění probíhá dle plánu, daří se naplňovat.  

2a)  Podpora předmětů/kompetencí v jejichž výuce má být Zlínský kraj excelentní - 

předměty byly vymezeny (viz zápis z jednání VR z 3.9.2019). Nebyly podány návrhy 

konkrétních aktivit na podporu předmětů/kompetencí a na oceňování učitelů, kteří přispívají 

ke zlepšení výuky ve strategických předmětech/kompetencích Zlínského kraje (2b).   

 

3a)  Zahájeno: Zapojení Institutu KHK ZK formou partnerství do systémového projektu 

MPSV Kompetence 4.0. Aktivity na regionální úrovni ze strany realizátorů projektu zahájeny. 

Ze strany MPSV čekáme na vypsání veřejné soutěže na první část projektu.  

3b)  Splněno: Proběhla akce Fórum škola PRO firmu – Firma PRO školu (31. 10. 2019). 

3d)  Probíhá: Projekt v mezinárodním partnerství, jehož cílem je podporovat kariéru v 

oblasti STEM mezi mladými lidmi moderním, interaktivním a atraktivním způsobem a rozvoj 

a posílení spolupráce mezi školami a firmami. V říjnu 2019 přijeli do Zlína partneři projektu 

z Irska, Velké Británie, ČR, Rumunska, Kypru a Itálie na třídenní školení o spolupráci škol a 

firem v odborném vzdělávání a o příkladech dobré praxe při propagaci STEM kariéry, včetně 

aktivit zaměřených na dívky. Projektoví partneři se dozvěděli o praxi v ČR a vyměňovali si 

zkušenosti z oblasti spolupráce škol a firem ze svých zemí. Navštívili TON a.s. a partnerskou 

SŠ nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem, absolvovali exkurzi v Centru 

polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Školení organizovala a poskytovala 

TREXIMA, spol. s r.o., která je jedním z projektových partnerů.  

4c)  Splněno: proběhl Business Day 2019 - veletrh pracovních příležitostí (30. října 2019),     

UTB. 

 

 

 



  
 

5b)  Ohroženo: Zapojení KHK ZK do národního projektu v gesci MPSV Zvyšování kvality a 

efektivity systému dalšího vzdělávání (KVASAR)- zapojení do pilotáže modularizovaných 

rekvalifikací ve spolupráci s firmami ve Zlínském kraji. Není známo zahájení aktivit na 

regionální úrovni ze strany realizátorů projektu zatím nebyly nezahájeny.   

 

5c)  Splněno: Proběhla konference Baťův odkaz Evropě.  

Došlo k vyřazení oblastí z AP2019, které nebyly naplněny konkrétními akcemi/aktivitami 

(výzva k doplnění – do 31.10.2019 bez návrhů).  

1b) Stanovení klíčových oborů a kompetencí Zlínského kraje. 

3d) Stanovení postupu pro zlepšování ve výuce vybraných předmětů   

3d) Získání talentovaných učitelů  

4d) Příprava/Realizace programů, které přilákají světové odborníky do výzkumu a vývoje do 

Zlínského kraje 

 

Priorita 6. Kvalita života, produktivita a mzdy byla v roce 2019 málo naplněna aktivitami.

 

K bodu 5. – Návrh akčního plánu Paktu zaměstnanosti 2020 

V rámci 2. kola připomínkování návrhu AP PZ 2020, byly vzneseny připomínky Ing. 

Marečkem, KÚ ZK. Tyto byly vypořádány, aktualizovaná verze návrhu AP PZ 2020 byla 

členům VR zaslána před jednáním.  

Připomínky k návrhu AP Paktu zaměstnanosti 2020, Ing. David Mareček: 

1a)   Rozvoj oblastí specializace Zlínského kraje - k dispozici je Analýza přidané hodnoty 

vytvářené firmami ve Zlínském kraji, zpracovaná 2019. Jsou z ní zajímavé výstupy, je vhodné 

soustředit se na práci s identifikovanými lídry napříč všemi odvětvími. Na pravidelné 

každoroční sledování nejsou finanční prostředky. Po určité době (3 – 5 let) by byla vhodná 

srovnávací analýza. V AP PZ 2020 oblast 1a ponechat bez konkrétních aktivit. Akceptováno. 

1b) a 2c) Zajištění provozu a aktualizace webové aplikace monitorzk.cz - součástí webu jsou 

karty klíčových profesí ZK, využívané při aktivitách zaměřených na kariérové poradenství 

popsané pod 2c. Do stručné charakteristiky 2c a 1b doplnit provázanost. Doplněno.  

3b)  Odborná akce na téma polytechnického a odborného vzdělávání… - není jasné, zda 

se daná akce uskuteční i v roce 2020. Pokud se v průběhu roku dohodne její konání, může 

být doplněna. Akce vyřazena.   

5c)  Zařazení aktivity: Vznik regionálního sdíleného rekvalifikačního a tréninkového 

centra. 

 

 



  
 

Závěr: VR se dohodla na zařazení do akčního plánu – Vznik regionálního sdíleného 

rekvalifikačního a tréninkového centra. Za tímto účelem vznikne pracovní skupina, která 

vypracuje projektový záměr. Zájemci o zařazení do pracovní skupiny se obrátí na  pana 

Škývaru do 20. 11. 2019. Poté bude panem Škývarem zorganizována schůzka. Předpoklad 

první schůzky – první týden v prosinci. 

Priorita 6. Kvalita života, produktivita a mzdy  - proběhla diskuze o zachování této priority.  

V rámci Smart akcelerátoru proběhne šetření kvality života ve Zlínském kraji. Diskutovalo se 

o souladu indikátorů krajské analýzy s národní strategií kvality života v ČR. 

Ing. Janoš upřesnil, že národní indikátory budou definovány a schváleny začátkem roku 2020. 

Poté mohou být poskytnuty členům VR. 

Závěr: Priorita má své opodstatnění. V aktivitách se promítnou aktivity Smart akcelerátoru.  

Paní Táborská upozornila na témata, o které by mohl být Akční plán aktualizován během 

příštího roku. 

Zlínský kreativní klastr (p. Vančura) – Kulturní a kreativní průmysly jako příležitost pro Zlínský 
kraj: 

- sektor generující neautomatizovatelná pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou 

- zdroj kompetencí pro znalostní ekonomiku 

- image regionu založená na kultuře a kreativitě 
 

Pro spolupráci s UTB: Nová příležitost (příprava strategie UTB) - rozvoj oblasti dalšího 
vzdělávání, profesní bakaláři, nedostatečná jazyková průprava středoškoláků v technických 
oborech. 
 
Na základě diskuze byl přijat závěr: 
 

U řešené oblasti 1a) bude přeformulován název na Rozvoj spolupráce firem s vysokou 

přidanou hodnotou a produktivitou práce. 

 

Připomínky a doplnění AP TPZ zasílejte elektronicky na adresu kancelar@khkzk.cz  

do 18.11.2019.   

 

Akční plán 2020 bude schvalován na společném jednání VR a ŘV  13.12.2019. 

 
K bodu 6. – Různé 
 
 

Zapsala: Lucie Vlčková DiS. 

6. 11. 2019 

mailto:kancelar@khkzk.cz

