
Návrh: Akční plán Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 2022
Období realizace: 1.1.2022 - 31.12.2022

AP 2022  - podklad pro jednání VR a ŘV 16.2.2022

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



1. 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 POZNÁMKA

X X X X 2021-2023
Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Výukové programy v Experimentáriu v 

Otrokovicích

Vzdělávací centrum pro žáky základních i středních škol při SPŠ Otrokovice. 

Věda, technika a moderní technologie hravou a zajímavou formou na 

jednom místě. Nabízí ucelené vzdělávací programy podporující STEM 

předmětů na SŠ. V rámci projektu IKAP II doplněná matematická expozice.

Realizace vzdělávacích 

programů 

Zlínský kraj

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu trvání 

projektu (IKAP II)

X X X X 2021-2023

Zodpovídá: Zlínský 

kraj - realizuje 

Gymnázium 

Ladislava Jaroše 

Holešov

Digitální škola

V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci naučí pomocí digitálních 

technologií a příslušných aplikací plánovat výukové hodiny tak, aby byl 

vyučovací proces kvalitnější, jak pro ně samotné, tak i pro žáky. Žáci se naučí 

efektivně pracovat s digitální technikou a aplikacemi, se kterými souvisí 

schopnost organizovat si svůj celodenní program, vzájemně sdílet nápady a 

myšlenky, sdílet pracovní data s učiteli, realizovat školní projekty apod. 

Realizace vzdělávacích 

programů 

Zlínský kraj

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu trvání 

projektu (IKAP II)

X X X X 2020 - 2023 Zodpovídá: UTB

Projekt IKAP II                                                             

KA 4 Rovné příležitosti ve vzdělávání

Podpora nadaných a mimořádně nadaných 

žáků

Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve 

vzdělávání 

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. 

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.

Vytvoření hierarchického 

systému identifikace nadaných 

žáků.                                                        

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro práci s 

nadanými žáky.

Mapování a poradenství v 

oblasti nadání.

Doplňkové aktivity UTB pro 

nadané žáky                                     

Šachové vzdělávání pro 

pedagogické pracovníky.

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 IKAP II                                                                    

KA 3 Podpora rozvoje gramotností

Podpora rozvoje matematické gramotnosti

Klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků a 

studentů učitelství v matematické gramotnosti včetně metodické pomoci. 

Rozvoj matematické gramotnosti bude podpořen nabídkou aktivit 

zacílených na žáky, při jejichž využití 

Vzdělávací akce pro podporu 

matematické gramotnosti.

Metodická pomoc 

pedagogickým pracovníkům.

Aplikace matematiky v praxi.

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

Projekt IKAP II                                                         

KA 2 Polytechnické vzdělávání

Rozvoj vzdělávacích kompetencí 

pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ

POLY univerzita

V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity pro pedagogické 

pracovníky ZŠ a SŠ Zlínského kraje se zaměřením na zkvalitnění přímé výuky. 

Jedná se o komplexní nabídku vzdělávacích aktivit. Pedagogičtí pracovníci si 

mohou vybrat z  plánovaných aktivit:

- Vzdělávací workshopy

- Letní škola                                                                                                                                 

POLY univerzita - Jedná se o systémovou aktivitu zaměřenou na podporu 

polytechnického vzdělávání napříč celým Zlínským krajem. Náplní aktivity 

bude sdružení aktivit podporující především polytechnické vzdělávání do 

jednotné databáze s cílem na jednom místě nabídnout žákům/studentům 

možnost aktivního zapojení. 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.

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání po dobu trvání 

projektu (IKAP II)

Financování z vlastních 

prostředků nositele 

(interní zdroje UTB)

2022

1a
Zlepšování výuky STEM 

předmětů

1b

Rozvoj kreativního, 

přírodovědného a 

technického myšlení dětí v MŠ 

a ZŠ



x x x x 2021 - 2023

Zodpovídá: 17 SŠ - 

partneři v rámci 

projektu IKAP II, 

Hvězdárna Valašské 

Meziříčí, MAP 

Zlínského kraje

Polytechnické vzdělávání - rozvoj vzdělávacích 

kompetencí PP a aktivity polytechnického 

vzdělávání pro děti a žáky MŠ, ZŠ a SŠ

Aktivita je zaměřena na rozvoj a podporu polytechnického vzdělávání, v 

rámci které se budou partneři věnovat přípravě a realizaci vzdělávacích 

kurzů pro ZŠ, MŠ, SŠ, ale také vzdělávání pedagogů a volnočasovým 

aktivitám.

Realizace aktivit zaměřených na 

podporu polytechnického 

vzdělávání u dětí a žádů MŠ,ZŠ a 

SŠ a vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

1b

Rozvoj kreativního, 

přírodovědného a 

technického myšlení dětí v MŠ 

a ZŠ



2. 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 POZNÁMKA

2a

Zlepšení spolupráce 

zaměstnavatelů a škol v 

odborném vzdělvání a 

přípravě (podpora duálních 

prvků vzdělávání)

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. 

pilot duálního vzdělávání v 

rámci partnerství vybraných 

firem a škol

financování zajištěno z OP 

Zaměstnanost po dobu 

trvání projektu 

2b
Posilování spolupráce 

pedagogů s firmami
prostor pro návrh aktivit

v roce 2021 priorita v této oblasti 

nebyla naplňována žádnou aktivitou

X X X X

Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Dodavatel: TIC

Podnikatelská akademie

Cílem je implementovat na vybrané školy nástroj, který jim pomůže s 

rozvojem podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků, s akcentem zejména na 

rozvoj podnikatelského myšlení. 

V rámci této aktivity budou pedagogičtí pracovníci implementovat tento 

nástroj přímo ve školách, a to nejprve formou pozorování a následně pod 

vedením a s podporou lektora i samostatně.

- workshopy vedené lektorem 

- vyhodnocení realizovaných 

workshopů, konzultace s 

odborníkem a příprava 

pedagogických pracovníků pro 

samostatné vedení workshopů 

- workshopy vedené 

pedagogickými pracovníky

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

X X X X

Zodpovídá: Zlínský 

kraj

Dodavatel: TIC

Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti 

Cílem je vytvořit a zrealizovat zážitkový kurz kreativity a podnikavosti pro 

pedagogické pracovníky a žáky vybraných škol, v němž se pedagogové a 

jejich žáci naučí identifikovat příležitosti k zahájení vlastní tvůrčí činnosti, 

návazně tyto podněty přetvoří do podnikatelského záměru formy Lean 

Canvas a na reálných datech si ověří jeho potenciál. 

- vývoj kurzu a nastavení 

metodiky

- workshopy vedené lektorem

- vyhodnocení realizovaných 

workshopů a návrhy na 

aktualizaci konceptu

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

X X X X
Zodpovídá: Zlínský 

kraj 

Sekce koordinátorů podnikavosti, iniciativy a 

kreativity v aktivitě Sborovna

Diskuzní platforma Koordinátorů podnikavosti, iniciativy a kreativity 

(předpoklad setkávání od 01/2022)
cca 3 akce/rok (13 akcí/projekt) 

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

X 1. Q 2022

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

Datum konání akce: 24. 3. 2022

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 

2d

Přibližování struktury, počtu a 

kvality absolventů středního 

odborného vzdělávání 

požadavkům regionálních 

zaměstnavatelů

prostor pro návrh 

aktivit

Z jednání Výkonné rady (1.12.2021) vzešel návrh na ustavení pracovní 

skupiny, která by se tématu věnovala a v propojení se strategickými záměry 

Zlínského kraje naplánovala aktivity k naplnění priority.  

v roce 2021 priorita v této oblasti 

nebyla naplňována žádnou aktivitou

2022

2c

Rozvoj kreativního, 

přírodovědného a 

technického myšlení žáků SŠ





3. 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 POZNÁMKA

X X X X 2022 - 2023
Zodpovídá: UTB

Připrava nových studijních programů pro 

potřeby regionálních strojírenských firem a 

studijních programů zaměřenéých na principy 

trvale udržitelného rozvoje.

UTB ve Zlíně připravuje akreditaci nového studijního programu do oblasti 

vzdělávání „Strojírenství, materiály a technologie“ na Fakultě technologické 

za spolupráce s Fakultou aplikované informatiky a Fakultou managementu a 

ekonomiky pro ro potřeby regionálních strojírenských firem a nový studijní 

program "Management udržitelného rozvoje" zaměřený na principy trvale 

udržitelného rozvoje.

Akreditace nových studijních 

programů

Financování z vlastních 

prostředků nositele 

(interní zdroje UTB)

X X X X Průběžně
Zodpovídá: UTB Popularizace výsledků vzdělávání, vědy a 

výzkumu směrem k veřejnosti

Jednotlivé součásti UTB ve Zlíně budou  v průběhu celého roku 2022 

realizovat pro široké spektrum cílových skupin z řad veřejnosti akce se 

zaměřením na šíření povědomí ovzdělávacích, výzkumných a vývojových 

aktivitách UTB ve Zlíně.

Jednotlivé akce nebo 

marketingové kampaně.

Financování z vlastních 

prostředků nositele 

(interní zdroje UTB)

3b

Rozvoj spolupráce mezi 

univerzitami a firmami s 

důrazem na zapojení studentů 

bakalářských a magisterských 

oborů

prostor pro návrh aktivit

4. 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 POZNÁMKA

X X X X
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 z vlastních 

prostředků nositele

Vznik portálu financován  z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání IKAP I do 

08/2020. Nyní spravován v rámci 

portálu zkola.cz. Dotazník profesních 

zájmů spravuje Zlínský kraj.

x x x x 2021 - 2023

Zodpovídá: Zlínský 

kraj - Centrum 

kariérového 

poradenství

Centrum kariérového poradenství - vzdělávání 

a metodická podpora

Po dobu projektu proběhne 7 vzdělávacích akcí na podporu kariérového 

poradenství na školách ZK. Pvrní vzdělávání proběhne 11/2021. 

Pedagogickým pracovníkům bude poskytována metodická podpora z oblasti 

kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. 

Centrum kariérového poradenství bude spolupracovat na akcích pro 

veřejnost v oblasti kariérového poradenství (zejména spolupráce s KHK ZK). 

Metodická podpora k rozvoji poradenství na školách: motivační aktivity do 

hodin, návody jak pracovat se žáky a rodiči, zjišťování profesní orientace 

žáků, metodika k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

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  (od 03/2021)

cca 3 akce/rok (cca 20 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
Šetření  profesní orientace žáků SŠ  

Šetření profesní orientace žáků ZŠ

V rámci Metodické podpory Centra kariérového poradenství  k rozvoji 

poradenství na školách je realizováno šetření profesní orientace žáků 

druhého stupně základních škol a žáků středních škol.   Zpracováné výstupy 

budou využity Centrem kariérového poradenství k dalším výstupům k rozvoji 

poradenství na školách a v sekci Kariérové poradenství v rámci Platformy 

Sborovna.

realizované a vyhodnocené 

výsledky 2 výzkumných šetření

finanování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(IKAP II)

x x x x

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

2022

3a

Rozvoj vzdělávacích programů 

UTB ve vazbě na požadavky 

zaměstnavatelů

2022

4a
Rozvoj a podpora kariérového 

poradenství



x x x x

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 x x x

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 x

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 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/rok
financování z vlastních 

prostředků nositele

x x x x
Zodpovídá: KHK ZK 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 x x x 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. 

1 realizovaná akcí/rok

financování zajištěno z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

po dobu trvání projektu 

(IKAP II)

4c

Inspirativní aktivity - 

prezentace úspěšných 

mladých lidí ve školách – 

motivace talentů



5. 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 POZNÁMKA

X X X X Průběžně Zodpovídá: UTB
Realizace aktivit Centra celoživotního vzdělání 

UTB ve Zlíně

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

Financování z vlastních 

prostředků nositele 

(interní zdroje UTB)

X X X X Průběžně Zodpovídá: UTB Rozvoj Centra podpory vzdělávání (CVP)

CPV přispívá k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji. Cílem CVP je:

1. Podpora vzdělávaní odborných komunit – učitelé mateřských škol, učitelé 

základních a středních škol, zdravotničtí pracovníci, mentoři, fakultní učitelé, 

sociální pedagogové, vychovatelé, speciální pedagogové, výchovní poradci, 

školní metodici prevence apod. 

2. Podpora celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů. 

3. Podpůrné programy pro děti a mládež.

4. Podpora projektového portfolia v oblasti inovací, spolupráce s institucemi 

v regionu na úrovni přípravy a realizace vlastních nebo partnerských 

projektů.

5. Podpora přípravy a rozvoje akreditovaných studijních programů.

6. Podpora vzdělávání akademických pracovníků – workshopy a kurzy 

pořádané pro zaměstnance univerzity.

Kurzy pro odborné komunity - 

učitelé mateřských škol, učitelé 

základních a středních škol, 

zdravotničtí pracovníci, mentoři, 

fakultní učitelé, sociální 

pedagogové, vychovatelé, 

speciální pedagogové, výchovní 

poradci, školní metodici 

prevence.  Podpůrné programy 

pro děti a mládež.                                              

Nové akreditované studijní 

programy.

Financování z vlastních 

prostředků nositele 

(interní zdroje UTB)

5b
Zvyšování motivace dospělých 

k celoživotnímu vzdělávání
prostor pro návrh aktivit

X 1.Q. 2022

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

X X X X 2022

Zodpovídá: Svaz 

průmyslu a dopravy, 

KHK ZK 

Partner: 

CZECHINVEST, 

TREXIMA

Kulatý stůl k tématu: Jak podporovat 

vzdělávání  směrem k zelené ekonomiceve ZK

Diskusní fórum: Zelená transformace je podmíněna dostatkem 

kvalifikovaných lidí, které ekonomika potřebuje, aby zůstala 

konkurenceschopná. Zelená dohoda bude mít významný dopad na pracovní 

trh i na vzdělávání. Jaké jsou přístupy ke konceptu zelené ekonomiky, 

zelených pracovních míst a kvalifikací? Jaká jsou možná ohrožení a jaké se 

nabízí regionální příležitosti pro příslušné vzdělávání a nabídku pracovních 

míst? 

zrealizovaný kulatý stůl
financování z vlastních 

zdrojů nositele a partner

doplněno na základě závěrů VR 

1.12.2021

5d

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 X X 2022

Zodpovídá: Centrum 

vzdělávání pro 

průmysl 4.0, z.ú.

Centrum vzdělávání pro průmysl 4.0 - zahájení 

provozu 

Cílem strategického projektu je zahájit činnost Centra vzdělávání pro 

Průmysl 4.0 (CVP 4.0), poskytujícího vzdělávání v rámci vzdělávacích 

modulů, které budou reagovat na aktuální potřeby firem Zlínského kraje v 

oblasti vzdělávání svých pracovníků s důrazem na Průmysl 4.0. Projekt bude 

realizován nově založenou institucí Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0, 

z.ú., jejíž zakladateli jsou Krajská hospodářská komora Zlínského kraje; UTB 

ve Zlíně; TREXIMA, spol. s r.o.; CE-PA spol. s r.o.

pilotní provoz sdíleného 

rekvalifikačního a tréninkového 

centra 

financování z vlastních 

prostředků nositele a 

partnerů

Priorita 2: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce

6. 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 POZNÁMKA

2022

5a

Zkvalitňování a zvyšování 

regionální nabídky kurzů 

dalšího vzdělávání

5c

Zvyšování informovanosti o 

rizicích souvisejících se 

změnami charakteru práce

2022



X X X X 2022

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

6b

Regionální analyticko-

prognostické pracoviště 

zapojeného do systému 

prognózování potřeb trhu 

práce (KOMPAS)

X X X X 2022

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,implementace nových 

regionálních 

makroekonomických dat

financování zajištěno z OP 

Zaměstnanost po dobu 

trvání projektu 

Priorita 4: Kvalita života ve Zlínském kraji

6a

Zvyšování dostupnosti dat v 

oblastech zaměstnanosti, 

vzdělávání a souvisejících 

okruhů



7. 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 POZNÁMKA

7a
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

7b
Rozvoj silných stránek regionu 

a zvyšování atraktivity regionu
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)

7c
Podpora zvyšování kvality 

života v prioritních oblastech
prostor pro návrh aktivit

7d

Podpora vzniku kvalitních 

pracovních míst s vysokou 

produktivitou (přilákání a 

udržení kvalitních 

zaměstnavatelů a firem, 

vytvářejících vysokou 

přidanou hodnotu).

prostor pro návrh aktivit

jh

7e

Inteligentní řešení migrace do 

reginu s důrazem na úspěšné 

začleňování zahraničních 

pracovníků do společnosti

Zodpovídá: KHK ZK 

Partner: Zlínský kraj

Kulatý stůl k tématu zaměstnávání cizinců ve 

ZK

Diskusní fórum za účasti Centra pro integraci cizinců, KCVT, Zlínského kraje, 

UTB ve Zlíně, Krajské pobočky Zlín úřadu práce a dalších aktérů. Cílem bude 

komplexně prodiskutovat problematiku zaměstnávání cizinců.

financování z vlastních 

zdrojů nositele a partner

doplněno na základě závěrů VR 

1.12.2021

2022


