
Návrh: Akční plán Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 2021
Období realizace: 1.1.2021 - 31.12.2021

Návrh AP 2021 (verze 3) - podklad pro jednání ŘV a VR 3. března 2021

1. Spolupráce paktů zaměstnanosti z jednotlivých krajů ČR

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

1a
Zapojení Zlínského kraje do 

učící se sítě paktů 

zaměstnanosti ČR

X X

16. - 17. 9. 2021 

(bude upřesněno dle 

epidemiologické 

situace)

Zodpovídá: KHK ZK 

Partneři: Zlínský kraj, 

Krajská pobočka ÚP 

ČR ve Zlíně, UTB ve 

Zlíně

Celostátní setkání paktů zaměstnanosti ve 

Zlínském kraji

Celostátní setkání paktů zaměstnanosti ze všech krajů ČR ve Zlínském kraji, za 

účelem výměny zkušeností. 
realizované celostátní setkání 

financování z prostředků 

nositele a partnerů 

(signatářů PZ ZK)

 Priorita 1: Struktura a kvalita počátečního vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje

2021



2. Mateřské a základní školy rozvíjející talenty 

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

2a
Zlepšování výuky STEM 

předmětů
X X X X

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 cca 30 

pedagogů. Kurz je rozdělen pro začátečníky a pokročilé. 

realizovaný kurz pro učitele ZŠ 

Zlínského kraje na Hejného 

metodu výuky matematiky

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera

X X X X 2020 - 2023 Zodpovídá: UTB

Činnosti „Regionálního centra pedagogické 

podpory UTB“ (pracovní název centra): 

Vzdělávání pedagogů

Poradenství a mapování nadaných

Činnost „terénních učitelů“ (mapování celkové 

situace v dané škole, doporučení další možnosti 

práce či spolupráce s UTB). Terénní učitel přichází 

vždy na žádost školy (učitele, ředitele, nebo 

pedagogického týmu, popřípadě i rodiče), je sdílený 

pedagogický pracovník Centra UTB. Působí jako 

mediátor a mentor, nabízí různé postupy řešení 

dané situace, včetně doporučení do péče PPP/SPC, 

dává metodickou podporu při zavádění 

kurikulárních změn (transformace vzdělávání). 

Přenáší a šíří dobrou praxi, je vybaven nejnovějšími 

vzdělávacími metodami, včetně vědeckých 

poznatků neurovědy. Přináší holistický pohled do 

vzdělávání.

Činnost psychologa UTB

Aktivity UTB pro nadané žáky

Cílem je vytvořit systematickou podporu pro identifikaci a rozvoj nadání u dětí, 

žáků a studentů. Její potřebnost vyplývá z tematické zprávy CŠI s názvem 

„Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků“  z roku 

2016.  

Školám bude umožněno díky intenzivní odborné podpoře efektivně identifikovat, 

rozvíjet a podporovat přirozené nadání talentovaných jedinců a cíleně zvyšovat 

jejich motivaci k dalšímu zdokonalování a prohlubování talentu v konkrétním 

technickém, uměleckém či humanitním oboru. 

Cílem je postupné budování systému podpory pedagogických pracovníků při práci 

s nadáním u dětí, žáků a studentů. Dílčím cílem je předcházení nepochopení 

těchto dětí pedagogy, snaha o včasnou identifikaci nadání, vytváření pozitivního 

vzdělávacího prostředí a sociálně emoční stability u dětí, žáků a studentů. Toto si 

vyžaduje posilování komunikativní kompetencí učitelů a celkové zvýšení prestiže 

profese učitelů (zejména směrem k rodičům).

vznik Centra podporujícího práci 

s nadanými dětmi a žáky

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

financování z vlastních 

prostředků nositele (interní 

zdroje UTB)

X X X X 2020 - 2023 Zodpovídá: UTB

Projekt „Šachy do škol“ - aktivita „Regionálního 

centra pedagogické podpory UTB“

- Šachové vzdělávání pro pedagogy - šachové 

vzdělávání stávajících a budoucích pedagogů 

(šachová pedagogika pro ZŠ/MŠ)

- Šachová platforma pro pedagogy - další odborná 

podpora pedagogů při zahájení šachové výuky na 

školách (online podpora, realizace workshopů 

apod.)

- Šachové kroužky na pilotních školách ZŠ a na 

pilotní MŠ Quočna

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v 

roce 2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do 

vzdělávacích systémů v členských státech EU. Studie prokázaly, že hra šachu 

podporuje všestranný rozvoj intelektuálních schopností dětí, zlepšuje paměť, 

kombinační, matematické, analytické a plánovací schopnosti, schopnost číst, 

intuici, kreativitu, schopnost soustředit se. 

Šachy mají také pozitivní vliv na sociální dovednosti dětí, učí je rozhodovat se a 

nést odpovědnost za svá rozhodnutí, vyrovnat se s porážkou a poučit se z ní, 

vedou k soustavnému zlepšování se. 

Cílem klíčové aktivity v projektu není výchova šachových mistrů, ale od raného 

věku dětem nabídnout možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální 

schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším 

životě.

Cílová skupina: pedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ

Aktivita je součástí zakládaného 

Centra podporujícího práci 

s nadanými dětmi a žáky

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

financování z vlastních 

prostředků nositele (interní 

zdroje UTB)

x x x x 2021 - 2023 Zodpovídá: UTB
"POLY univerzita" pro podporu polytechnického 

vzdělávání

Vytvoření a následný provoz „POLY univerzity“ založené na vzájemně propojených 

webových stránkách a aplikaci. Přihlášení žáci/studenti budou do aktivit vstupovat 

prostřednictvím mobilní aplikace či webové stránky, která jim pomůže najít a 

přihlásit se na pro ně zajímavou aktivitu, přímo komunikovat s organizátory, získat 

stanovený počet kreditů po jejím absolvování, zhodnotit průběh aktivity a také 

online sledovat svůj průběžný stav kreditů. Současně umožní přímé zapojení 

rodičů, kteří budou moci pobízet své děti k aktivní účasti na nabízených akcích.

Webová stránka a s ní 

kompatibilní mobilní aplikace, 

obsahující popis činnosti „POLY 

univerzity““ (pravidla 

fungování) s online databází 

aktivit a nastaveným kreditním 

systémem

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

2021

2b

Rozvoj kreativního, 

přírodovědného a 

technického myšlení dětí v 

MŠ a ZŠ



3. Střední školy rozvíjející talenty díky propojení s praxí

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 X X 10/2019-12/2022

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 institucí trhu práce při adaptaci na změny 

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

mapování v budoucnu vyžadovaných kompetencí. Dále je předmětem projektu 

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

úkolem Institutu KHK ve Zlínském kraji. Zahájení aktivit v říjnu  2019, kdy jsou 

mapována prioritní odvětví průmyslu ve Zlínském kraji.

pilot duálního vzdělávání v 

rámci partnerství vybraných 

firem a škol

financování zajištěno z OP 

Zaměstnanost po dobu 

trvání projektu 

X X X X

Zodpovídá: TIC

Spolupracuje: KÚ ZK
Projekt "Zavádění prvků podnikavosti, iniciativy a 

kreativity do výuky na SŠ ve ZK"

Zavádění nových prvků spolupráce firem a škol ve Zlínském kraji – podpora 

Podnikavosti, iniciativy a kreativity (pro převážně základní školy). Realizace dvou 

typů vzdělávacích kurzů zaměřených na podporu a podnícení jejich podnikavosti, 

iniciace a kreativity.

vzdělávací kurz
financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

3b
Posilování spolupráce 

pedagogů s firmami
prostor pro návrh aktivit

X X 3. Q 2019 až 2021 Zodpovídá: TIC Podnikatelská akademie na středních školách

Podnikatelská akademie na středních školách – pilotní ověření na středních 

školách ve ZK. Realizace vyuky na 3 typech rozdílných středních škol. Podnícení 

studentů, vyvolání zájmu a získání znalostí o podnikání a krocích pro vytvoření 

business plánu. Dále v rámci pilotní vyuky je získána zpětná vazba od studentů i 

vyučujících. V období Q2 2021 budou vytvořeny vyukové materiály pro vyučující 

na školách. 

metodika, zahájení pilotního 

ověřování , ověření zájmu a 

nastavení vyukového 

kurzu/předmětu

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(Smart Akcelerátor II)

X X 2. pol. 2021

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  spolu s 

příspěvkem z Fondu 

Zlínského kraje

X X X X
Zodpovídá: UTB

Věda na přání http://www.vedanaprani.cz/ a UTB 

na přání http://www.vedanaprani.cz/ - 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. 

UTB na přání - program doplněný o dalších oblasti - matematika, informatika, 

ekonomika, společenské vědy .

realizace kurzů

podání informace o využívání 

kurzů ze strany učitelů a 

studentů SŠ Výkonné radě 1x 

ročně 

financování z vlastních 

prostředků nositele 

3d

Přibližování struktury, počtu 

a kvality absolventů 

středního odborného 

vzdělávání požadavkům 

regionálních zaměstnavatelů

prostor pro návrh aktivit

3a

Zlepšení spolupráce 

zaměstnavatelů a škol v 

odborném vzdělvání a 

přípravě (podpora duálních 

prvků vzdělávání)

2021

3c
Rozvoj kreativního, 

přírodovědného a 

technického myšlení žáků SŠ



4. Vysoké školy 

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 ve vazbě na 

požadavky zaměstnavatelů

x x x x 2020 -  2021 Zodpovídá: UTB

1. Příprava a akreditace nových vzdělávacích 

programů v oborech zasahujících do definovaných 

domén specializace Zlínského kraje

2. Zpracování  záměru přípravy nového studijního 

programu pro potřeby regionálních strojírenských 

firem  včetně  odpovídající mezioborové kooperace 

pro strojírenské studijní programy.

V rámci naplňování Dlouhodobého záměru UTB na období  2016 - 2020 

prostřednictvím Plánu realizace DZ na rok 2020 jsou v prioritním cíli 1. Vzdělávání  

naplánovány dílčí cíle, a to: příprava návrhu akreditace studijních programů pro 

projednání v Radě pro vnitřní hodnocení UTB, příprava návrhu akreditace 

studijních programů pro Národní akreditační úřad a příprava záměrů nových 

studijních programů  pro kombinované studijní programy v oblasti strojírenství, 

materiály a technologie. 

Připravené akreditace a 

akreditace studijních programů 

(celoškolské i fakultní) dle Plánu 

realizace pro rok 2020, příprava 

záměru nového studijního 

programu pro strojírenství 

obory

financování z vlastních 

prostředků nositele 

4b

Rozvoj spolupráce mezi 

univerzitami a firmami s 

důrazem na zapojení 

studentů bakalářských a 

magisterských oborů

X

Zodpovídá: UTB 

Spolupracují:  

Studentská unie UTB

Business Day 2021 - 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 

5. Kariérové poradenství

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 X X 2021
Zodpovídá: Zlínský 

kraj
Portál Průvodce kariérou 

V roce 2020 došlo ke spuštění nového webu Průvodce kariérou, který je součástí 

krajských portálů Zkola.cz. Portál je zaměřený na kariérové poradenství na 

základních a středních školách ve Zlínském kraji. Kariéroví poradci, učitelé, žáci i 

jejich rodiče zde naleznou mnoho informací o světě práce, volbě profese či 

vzdělávaní ve Zlínském kraji.Součástí je také dotazník profesních zájmů pro žáky, s 

jehož pomocí může s žáky kariérový poradce dále pracovat.

provoz a aktualizace portálu

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu

X X X X 2021 Zodpovídá: TIC ZLINJOBS

Možnost prožití 30 profesí ze Zlínského kraje na "vlastní oči", prožitkovou formou 

VR a 3D záběrů prožití  dne  s danou profesí (osobou vykonávající danou profesi) 

díky VR brýlím. Natáčeno ve firmácách ze Zlínského kraje. Student tak před volbou 

povolání, dalšího studia může zažít díky nasazení VR brýlí den v dané profesi, 

seznámit se s prostředím, náplní práce zážitkovou formou.

natočení 30 videí ze 30 profesí 

formou 3D do VR prostředí,

 pořízení VR techniky - brýlí pro 

zapůjčení studentům, kariérním 

poradcům 

TIC, ze závazku ZK

x x x x 2021 - 2023

Zodpovídá: Zlínský 

kraj - Centrum 

kariérového 

poradenství

Vzdělávání školních kariérových poradců Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství. 

Vzdělávání pro podporu prevence předčasných odchodů. 

Přípravných kurz pro složení zkoušky k získání profesní kvalifikace Kariérový 

poradce pro vzdělávání a profesní dráhu. 

cca 3 akce/rok (13 akcí/projekt) 

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

x x x x 2021 - 2023

Zodpovídá: Zlínský 

kraj - Centrum 

kariérového 

poradenství

Sekce kariérového poradenství v aktivitě 

Sborovna

Volně navazující na aktivitu diskuzních platforem školních kariérových poradců ve 

formě setkání kariérových poradců.

cca 3 akce/rok (cca 7 akcí 

/projekt)

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

X X 1.po. 2021 Zodpovídá: KHK ZK Konference pro kariérové poradce

Cílem akce je podpořit spolupráci kariérových a výchovných poradců se 

zaměstnavateli na regionální úrovni, zajistit kariérovým poradcům aktuální 

informace o pracovních příležitostech, pracovních podmínkách a potřebných 

dovednostech absolventů pro přijetí na pracovní pozici a podpořit orientaci žáků 

na STEM obory, které jsou pro náš region klíčové

Je součástí projektu IKAP II

1 realizovaná akce

finanování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(IKAP II)

2021

2021

5a
Rozvoj a podpora 

kariérového poradenství

5b

Realizace akcí rozvíjejících 

kariérové poradenství na ZŠ, 

zohledňující priority regionu 

a eliminující genderové 

předsudky



Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Informační platforma kariérového poradenství v 

rámci portálu ZKOLA

Na začátku roku 2020 došlo ke spuštění nového webu Průvodce kariérou, který je 

součástí krajských portálů Zkola.cz. Kariéroví poradci, učitelé, žáci i jejich rodiče 

zde naleznou mnoho informací o světě práce, volbě profese či vzdělávání ve 

Zlínském kraji.
realizace projektu IKAP

finanování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(IKAP II)

X X X X 2021-2023

Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Výzkum vývoje profesní orientace žáků SŠ Výzkum 

vývoje profesní orientace žáků ZŠ

Součást aktivit Centra kariérového poradenství. 6. rok sběru dat mezi žáky SŠ v 

rámci krajského šetření Výzkum vývoje profesní orientace  (VVPO). 

Nově zařazen Výzkum vývoje profesní orientace žáků ZŠ. 

realizované a vyhodnocené 

výsledky 2 výzkumných šetření

finanování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(IKAP II)

X 4. Q. 2021

Zodpovídá: ÚP ČR 

krajská pobočka ve 

Zlíně

Patner: 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 2. pol. 2021

Zodpovídá: KHK ZK, 

OHK Kroměříž

Partneři: ÚP ČR, 

Zlínský kraj, 

zaměstnavatelé, školy, 

Město Zlín, Město 

Kroměříž, 

Veletrh práce a vzdělávání Zlín 

Veletrh práce a vzdělávání - Kroměříž  

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. 
2 realizované akce/rok

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

X 4. Q. 2021

Zodpovídá: OHK 

Kroměříž

Partneři: Zlínský kraj, 

zaměstnavatelé, školy, 

ÚP ČR – KP Holešov, 

Město Holešov 

Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění – 

Holešov

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 X 2.-4. Q. 2021

Zodpovídá: KHK ZK

Partneři: Zlínský kraj, 

zaměstnavatelé, školy

ÚP ČR, 

Město Zlín

Technický jarmark 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. Na základě požadavků 

zaměstnavatelů v oblasti zdravotnictví, bude nově rozšířeno o oblast Technika pro 

zdraví - podpora technických profesí ve zdravotnictví (např. laboranti, rentgeny a 

další přístroje).

6 realizovaných akcí/rok

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

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/rok
financování z vlastních 

prostředků nositele

X X 1.pol. 2021

Zodpovídá: KHK ZK

Spolupracuje: CE-PA, 

spol. s r.o.; TIC

Inspirace středoškolákům 

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. 

2 realizaované akce/rok

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

X 2.Q. 2021 Zodpovídá: KHK ZK Girls´day

Akce určené pro studentky ŠŠ  (zejména gymnázií) 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. Navazují ukázky pracoviště, kde ženy v 

oborech STEM pracují.  Navazuje na úspěšnou akci v r.2019.  Akce byla v roce 2020 

zrušeno z důvdou zavření škol

1 realizovaná akcí/rok

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

5b

Realizace akcí rozvíjejících 

kariérové poradenství na ZŠ, 

zohledňující priority regionu 

a eliminující genderové 

předsudky

5c

Inspirativní aktivity - 

prezentace úspěšných 

mladých lidí ve školách – 

motivace talentů



6. Vzdělávání dospělých

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

6a
Zkvalitňování a zvyšování 

regionální nabídky kurzů 

dalšího vzdělávání

X X X X 2021 Zodpovídá: UTB Realizace aktivit celoživotního vzdělávání a U3V 

V rámci aktivit CŽV proběhnou jak kurzy orientované na výkon povolání, tak kurzy 

zájmové. UTB ve Zlíně má také zpracován harmonogram fungování U3V  

(Univerzity třetího věku), což umožňuje realizovat akce pro cílovou skupinu v 5 

lokalitách Zlínského kraje: Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Vsetíně, 

Kroměříži a Bystřici pod Hostýnem.

Kurzy CŽV, kurzy U3V
financování z vlastních 

prostředků nositele 

6b
Zvyšování motivace 

dospělých k celoživotnímu 

vzdělávání

prostor pro návrh aktivit

6c
Zvyšování informovanosti o 

rizicích souvisejících se 

změnami charakteru práce

X 1.Q. 2021

Zodpovídá: CE-PA 

spol. s.r.o.

Spolupracují: KHK ZK 

 3. ročník konference Fenomén 4.0 – „Změna 

řízená lidmi“

Organizátoři:  CE-PA spol. s.r.o

Cílem je ukázat, že průmysl 4.0. není o revoluci, ale o evoluci. Konference bude 

rozšířena o další stage a to marketing. Předpokládaná účast 400 osob z řad vedení 

firem a specialistů.  Proběhne v Přerově, Hotel Jana.

zrealizovaná konference  

Fenomén 4.0. – „Změna řízená 

lidmi“

financování z vlastních 

prostředků nositele či 

partnera a ze vstupného

6d

Vybudování sdíleného 

centra vzdělávání  na 

principu sdílení kapacit SŠ, 

VŠ, komerčních vzdělavatelů 

a firem s důrazem na 

kvalifikace potřebné pro 

průmysl 4.0

X X 1.pol. 2021

Zodpovídá: Pracovní 

skupina Rekvalifikační 

centrum  (pod 

vedením p. Škývary z 

CE-PA)

Zpracování projektového záměru regionálního 

sdíleného rekvalifikačního a tréninkového centra 

Pracovní skupina Rekvalifikační centrum, vypracuje projektový záměr na vytvoření 

regionálního sdíleného rekvalifikačního a tréninkového centra a návrh financování 

projektu. Centrum bude zaměřeno jednak na ohrožené skupiny zaměstnanců 55+, 

nástupy po rodičovské a na rozšiřování znalostí a kompetencí vzhledem k 

průmyslu 4.0. Nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance a managment firem.

projektový záměr sdíleného 

rekvalifikačního a tréninkového 

centra 

návrh financování projektu

financování z vlastních 

prostředků nositele a 

partnerů

Priorita 3: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce
7. Data pro efektivní rozhodování

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 X X 2021

Zodpovídá: KHK ZK 

Partneři: Zlínský kraj, 

Krajská pobočka ÚP 

ČR ve Zlíně

Zajištění provozu a aktualizace webové aplikace 

monitorzk.cz 

Aktualizace publikovaných monitorů a další rozvoj webové aplikace monitorzk.cz.

V rámci Paktu budou identifikována regionální témata společného zájmu a na

jejich základě budou formulována konkrétní zadání pro vznik nových datových

monitorů a průzkumů nebo analýz, která budou publikována na monitorzk.cz.

Prostřednictvím Paktu budou zjištění z průzkumů a analýz diskutována a na jejich

základě budou hledána řešení pro dosahování strukturální rovnováhy mezi

nabídkou a poptávkou na trhu práce. Budou prosazována adekvátní opatření a

formulace regionálních politik zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce.

zajištěný provoz webu a 

aktualizace publikovaných dat

financonáno z vlastních 

prostředků nositele 

X X X X 2021 - 2022

Zodpovídá: 

CzechInvest - 

regionální kancelář 

Zlín

Pasportizace podnikatelského prostředí

Projekt pasportizace slouží k mapování a kultivaci podnikatelského prostředí.

Přehledné souhrny ukazatelů jsou složené ze statistických a socioekonomických

dat v kombinaci s vlastními analýzami ze všech obcí s pověřeným obecním

úřadem. Data byla v roce 2019/2020 sbírána v celé ČR a zpracována na úrovni

národní, krajské a POU. Aktuálně probíhají práce na vytvoření nové metodiky a

naprogramování online nástroje, který usnadní sběr a zpracování dat z terénu + ze

statistik ÚP, ČSÚ, MŠMT, atd. 

Aktuálně jsou výstupem one-

pagery se základními daty o 

úrovni podnikatelského 

prostředí a nově budou výstupy 

v online nástroji (graficky 

přehledné a automaticky 

generované).

financování z vlastních 

prostředků nositele

2021

2021

7a

Zvyšování dostupnosti dat v 

oblastech zaměstnanosti, 

vzdělávání a souvisejících 

okruhů



7b

Regionální analyticko-

prognostické pracoviště 

zapojeného do systému 

prognózování potřeb trhu 

práce (KOMPAS)

X X X X 2021

Zodpovídá: Institut 

KHK ZK 

Partneři: Zlínský kraj, 

Krajská pobočka ÚP 

ČR ve Zlíně

Fungování regionálního odborného analyticko-

prognostického pracoviště zapojeného do 

systému prognózování potřeb trhu práce 

(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.

průběžná validace a publikování 

datových výstupů 

financování zajištěno z OP 

Zaměstnanost po dobu 

trvání projektu 

Priorita 4: Kvalita života ve Zlínském kraji



8. Kvalita života ve Zlínském kraji

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

8a
Identifikace a měření 

klíčových indikátorů kvality 

života 

X X X X 3. Q 2020 – 2022

Zodpovídá: UTB 

(FaME, dr.Bednář)

Spolupracují: TIC, další 

partneři

Výzkumný projekt"Design modelu metropolitních 

oblastí ČR zasažených depopulací"

Naplňuje téma v rámci Smart Akcelerátoru II - Analýza kvality života ve Zlínském 

kraji. Cílem je výzkum potřeb generace Z (ročníky 1991-2010) a design veřejného 

prostoru pro potřeby této cílové skupiny. 

Analýza kvality života ve 

Zlínském kraji

financování zajištěno z TA 

ČR Éta

X X X X 2020-2022
Zodpovídá: TIC

Spolupracují: UTB

Systém „kvalita života" vedoucí k zatraktivnění 

regionu a krajského města –kampaň Live in Zlin

Tříletý projekt UTB + TIC + další partneři (město Jeseník, Karlovarský kraj). 

Vytvoření kampaně Live in Zlin (zatraktivnění a zacílení na celý Zlínský kraj). 

Kampaň Live in Zlín prezentuje na interaktivním datově-emočním modelu 

jednotlivá území ORP ve Zlínském kraji. Smyslem je poukázat interaktivní formou 

na přednosti života, studia a podnikání v jednotl. regionech ZK. V ORP se budou 

natáčet propagační spoty. 

Vytvoření kampaně Live in Zlin

financování zajištěno z 

OPVýzkum, vývoj a 

vzdělávání (Smart 

Akcelerátor II)

X X X X 2021

Zodpovídá: TIC

Spolupracují: Zlínský 

kreativní klastr

Kampaň a soutěž Created in Zlin

Akcelerace kreativních a kulturních průmyslů – TIC ve spolupráci se Zlínským 

kreativním klastrem, od 2020, realizace kampaně a soutěže Created in Zlin (rozsah 

na celý Zlínský kraj). 
kampaň a soutěž Created in Zlin

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(Smart Akcelerátor II)

8c
Podpora zvyšování kvality 

života v prioritních oblastech
prostor pro návrh aktivit

8d

Podpora vzniku kvalitních 

pracovních míst s vysokou 

produktivitou (přilákání a 

udržení kvalitních 

zaměstnavatelů a firem, 

vytvářejících vysokou 

přidanou hodnotu).

prostor pro návrh aktivit

8e

Inteligentní řešení migrace 

do reginu s důrazem na 

úspěšné začleňování 

zahraničních pracovníků do 

společnosti

X X X X 2020 – 2021

Zodpovídá: TIC

Spolupracují: Zlínský 

kraj a další relevantní 

instituce ve ZK

Koordinátor integrace cizinců ve Zlínském kraji

Projekt si dává za cíl vznik nové pracovní pozice na úrovni Zlínského kraje 

Koordinátora integrace cizinců, jehož náplní bude řešení individuálních bariér 

cizinců stěhujících se do regionu. Tento nástroj bude primárně určen 

kvalifikovaným pracovníkům a jejich rodinám, partnerům či partnerkám 

pocházejících ze zemí mimo Českou republiku. Vzhledem k celosvětové situaci s 

pandemií Covid-19 je průběh plánovaného projektu modifikován – v první fázi 

bude připravena webová platforma pro cizince. Následné aktivity budou 

přizpůsobeny aktuální situaci a možnostem v kraji. 

vznik anglické mutace webu pro 

kvalifikované cizince ve 

Zlínském kraji, který bude 

navazovat na web vzniklý v 

rámci marketingové kampaně 

Live in Zlín

financování ze zdrojů ZK

2021

8b
Rozvoj silných stránek 

regionu a zvyšování 

atraktivity regionu


