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Hlavní cíl Paktu

. 

„Usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na 

regionálním trhu práce, přispívat k přípravě 

kvalifikovaných pracovníků a podporovat sektory s 

vysokým potenciálem pro strategický rozvoj regionu 

i vznik kvalitních pracovních míst.“



Signatáři Paktu

Signatáři:

 Zlínský kraj

 Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

 Úřad práce České republiky Krajská pobočka ÚP ČR ve 

Zlíně

 Českomoravská konfederace odborových svazů 

(Regionální rada odborových svazů ČMKOS Zlínského 

kraje)

 Okresní hospodářská komora Kroměříž

 Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. 

(připojil se k podpisu 2. 9. 2016)

Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje byl podepsán 30. 3. 2016



Priority Paktu

 P1: Struktura a kvalita technického vzdělávání odpovídající 

potřebám Zlínského kraje

 P2: Lidé pro profese, které region potřebuje

 P3: Adekvátní, dostupná a dospělou populací využívaná nabídka 

dalšího vzdělávání

 P4: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a 

vzdělávání pro trh práce

 P5: Rozvoj služeb



Akční plán Paktu zaměstnanosti 2018

Základní teze Akčního plánu

Specializace – klíčové obory kraje

Základní školy rozvíjející talenty

Střední školy rozvíjející talenty díky propojení s praxí

Vysoké školy tahounem inovací pro praxi

Vzdělávání dospělých

Kvalita života, produktivita a mzdy



Data jako základ

Teze – Specializace – klíčové obory kraje

Cíl – definovat obory a kompetence, které jsou klíčové pro rozvoj regionu

- rozhodování na základě důkazů

Řešená oblast – identifikace oblastí, kam zaměřit specializaci Zlínského kraje

- stanovení klíčových oborů, pojmenování překážek rozvoje firem

a klíčových oborů

- vybudování datové platformy zpřístupňující klíčová data o trhu

práce a vzdělávání v regionu



Propojení AP s IKAP

Teze – Základní školy rozvíjející talenty

Cíl – Nejlepší výsledky v rámci ČR ve zvolených oblastech výuky,

Měřitelné zvýšení zájmu o preferované obory SŠ

Řešená oblast

- Pojmenování předmětů/kompetencí, v jejichž výuce má být

Zlínský kraj excelentní

- Ocenění zavádění nových forem výuky v definovaných oblastech

- Realizace projektu rozvíjející kariérové poradenství na ZŠ, zohledňující priority

regionu a eliminující genderové předsudky.



Propojení AP s IKAP

Teze – základní školy rozvíjející talenty

Realizace projektu rozvíjející kariérové poradenství na ZŠ, zohledňující priority

regionu a eliminující genderové předsudky.

- Setkání kariérních poradců Zlínského kraje

- Den řemesel ve Zlíně

- Technické jarmarky

- Veletrh práce a vzdělávání

- Girls´day

- Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění

- Burza práce a Přehlídka SŠ



Propojení AP s IKAP

Teze – Střední školy rozvíjející talenty díky propojení s praxí

Cíl - Měřitelné zlepšení spolupráce firem a škol

- Měřitelné zvýšení zájmu o preferované obory

Řešená oblast – Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů a škol

- Inspirativní aktivity



Propojení s IKAP

Teze – Střední školy rozvíjející talenty díky propojení s praxí

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů a škol

- Odborná akce na téma polytechnického a odborného vzdělávání

- Talent pro firmy

Inspirativní aktivity = prezentace úspěšných mladých lidí ve školách-motivace talentů

- Představení úspěšných mladých lidí a jejich projektů v rámci doprovodného programu

na Veletrhu práce a vzdělávání

- Inspirace středoškolákům

- Program zlepšování ve výuce vybraných předmětů, získání talentovaných učitelů



Odkazy

Akční plán – www.institutkhkzk.cz

Datová platforma – www.monitorzk.cz

http://www.institutkhkzk.cz/
http://www.monitorzk.cz/


DĚKUJI

ZA POZORNOST


