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O akčním plánování na úrovni krajů a škol  

se bude diskutovat na odborném semináři  

v Kroměříži  
 

Praha, 19. dubna 2016 

 

Sféry vzdělávání a trhu práce, a to od zástupců jednotlivých škol a firem až po 

ředitele odborných ústavů a náměstky ministrů, se každoročně potkávají na 

dvoudenní konferenci. Letošní kroměřížské setkání, které se uskuteční ve dnech  

10.–11. května, se zaměří na priority nového programového období strukturálních 

fondů EU, zvláště na tzv. akční plánování na úrovni krajů a škol. 

Kraje a školy v něm mají být podpořeny ve strategickém přístupu k rozvoji a investování do 

vzdělávání. Jejich regionální i lokální vzdělávací potřeby a cíle budou přitom jak v krajských akčních 

plánech, tak v plánech aktivit jednotlivých škol vždy sladěny s národními prioritami ve vzdělávání, tj. 

Strategií vzdělávací politiky do roku 2020.  

„Priority krajů a škol se budou opírat o podrobné a o sběr relevantních dat opřené analýzy, které 

v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování zpracoval a školám a krajům poskytl 

projektový tým Národního ústavu pro vzdělávání. Na semináři v Kroměříži budeme výsledky analýz 

potřeb škol podrobně prezentovat,“ říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro 

vzdělávání. 

Kromě akčního plánování se budou na semináři diskutovat také témata spojená s trendy Průmyslu 

4.0 neboli celkovou digitalizací a automatizací výroby, na niž se vážou podstatné změny na trhu 

práce i ve vzdělávání, a to v počátečním i v dalším vzdělávání.  

Seminář Celoživotní učení – Kroměříž 2016 pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Okresní hospodářská komora Kroměříž, Národní ústav pro vzdělávání a město Kroměříž. Zúčastní se 

rovněž zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

průmyslu a obchodu, Úřadu práce ČR, Hospodářské komory ČR nebo Svazu průmyslu a dopravy ČR.  

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy: 
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Předběžný program semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2016  

 

10. května 2016 − úterý 

Úvod Průmysl 4.0 

 Průmysl 4.0 – česká cesta (Ing. Eduard Muřický, MPO) 

 Motivace českých firem a jejich zaměstnanců akceptovat koncept Průmysl 4.0  
(Ing. Jiří Holoubek, SPD ČR) 

 Měnící se trh práce (JUDr. Jiří Vaňásek, MPSV) 

 Modernizace odborného vzdělávání (Mgr. Václav Pícl, MŠMT) 

Panelová diskuze - vystupující z úvodního bloku, Ing. Pavel Roman, viceprezident ČNOPK 

 

Blok I Priority ve vzdělávání na národní a krajské úrovni 

 Podpora vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů s důrazem na celoživotní učení 
(Ing. Radana Leistner Kratochvílová, MMR) 

 OP VVV – rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný zdroj 
(PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., MŠMT) 

 Podpora krajského akčního plánování – představení projektu OP VVV 
(PhDr. Helena Úlovcová + Mgr. František Novák, NÚV) 

 Výsledky šetření na školách a možnosti jejich využití při tvorbě krajských akčních plánů 
(Mgr. Martin Úlovec, NÚV) 

 Krajský akční plán Zlínského kraje  
(Mgr. Stanislav Jaša, odbor strategického rozvoje ZK) 

 

Blok II Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou trhu práce – opatření politiky zaměstnanosti 

 Role služeb zaměstnanosti při snižování nesouladu mezi nabídkou a poptávkou trhu práce  
(PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR) 

 

11. května 2016 – středa 

Blok III Další vzdělávání a trh práce 

 Spolupráce MPSV a MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání – Koordinační skupina pro komplementarity 
OPZ a OP VVV (Mgr. Ivo Jupa) 

 Vybrané projektové záměry podporované z OP Z – MPSV, GŘ ÚP 
(RNDr. Miroslav Procházka, CSc., FDV + Ing. Zdeněk Osmanczyk, GŘ ÚP ČR) 
 

Blok IV Mistrovská zkouška  

 Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací – projektový záměr OP Z  
(Mgr. Viktor Kubát, MBA, MŠMT + Ing. Jiří Strádal, NÚV + Roman Sommer, HK ČR) 

Panelová diskuse - vystupující z bloku IV, zaměstnavatelské cechy a svazy 

 


