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Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody 

jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů“ 

 

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 
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ÚVOD 
 

Smyslem Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj je koordinovanou spoluprací jejích 

účastníků snižovat disproporce mezi poptávkou a nabídkou lidských zdrojů v odvětví 

gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji z pohledu kvalitativního 

i kvantitativního.  

Záměrem účastníků Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj je koordinovat své 

aktivity za účelem přípravy a rozvíjení lidských zdrojů pro odvětví gumárenské 

a plastikářské výroby v regionu a účinně v této oblasti spolupracovat. 

 

Prostřednictvím koordinovaných aktivit chtějí dosáhnout takového stavu, kdy:  

 bude možné s dostatečným předstihem předvídat kvalitativní i kvantitativní potřeby lidských 

zdrojů pro odvětví gumárenské a plastikářské výroby; 

 informace o potřebách lidských zdrojů v tomto odvětví budou přístupné všem relevantním 

aktérům trhu práce na regionální i celostátní úrovni; 

 veřejnost bude mít k dispozici dostatek vhodných a aktuálních informací o tomto odvětví; 

 bude dostatek vhodných vzdělávacích programů pro zájemce o uplatnění v odvětví; 

 vzdělávací programy budou vyhovovat aktuálním požadavkům zaměstnavatelů v odvětví; 

 bude dostatek motivovaných zájemců o uplatnění v odvětví; 

 pro uplatnění kvalifikovaných zájemců v rámci odvětví gumárenské a plastikářské výroby budou 

existovat potřebné materiální a organizační podmínky. 

 

Hlavní i dílčí cíle regionální sektorové dohody 

budou realizovány sadou krátkodobých, středně-

dobých i dlouhodobých opatření, která byla defi-

nována jako vhodná pro řešení dvou specifických 

témat, identifikovaných Regionální rešerší pro 

Zlínský kraj. Těmito tématy jsou ovlivňování 

kvalifikační struktury a kvality absolventů 

technických škol podle potřeb zaměstnava-

telů v kraji a ovlivňování kvalifikační struk-

tury volných pracovních sil prostřednictvím 

nástrojů dalšího vzdělávání podle potřeb 

zaměstnavatelů v kraji. 

Konkrétní opatření Regionální sektorové dohody 

pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plas-

tikářské výroby jsou podrobněji rozpracována 

v její Realizační části a v Akčním plánu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

I. Strategická část  

regionální sektorové dohody 
 

Cíle a konkrétní opatření regionální sektorové dohody reagují na současnou situaci, pro kterou je 

charakteristický nedostatek kvalitních technicky kvalifikovaných pracovníků, představující jednu 

z hlavních bariér rozvoje firem. Na trhu práce existují zjevné disproporce mezi poptávanými 

pracovními pozicemi na straně zaměstnavatelů a profesní skladbou absolventů škol a volné pracovní 

síly. Jedním z vývojových trendů je růst počtu uchazečů o zaměstnání spadajících do kategorie 

absolventů a mladistvých. Jejich počty během let 2007 až 2012 stouply z 1 405 na 2 391. Vývoj 

tohoto ukazatele svědčí o trvalém a narůstajícím problému zaměstnanosti absolventů škol na trhu 

práce, který je v případě Zlínského kraje ve srovnání s celou Českou republikou ještě výraznější 

(míra nezaměstnanosti absolventů škol je ve Zlínském kraji trvale výrazně vyšší než celková míra 

nezaměstnanosti všech ekonomicky aktivních osob). Logicky se pak naskýtá otázka, které studijní 

obory jsou nejčastěji ohroženy nezaměstnaností svých absolventů. Tradičně je v tomto ohledu 

akcentován vztah mezi technicky a společensky orientovanými obory s tím, že v současné době 

vykazují vyšší problémy s uplatněním právě společensky orientované obory (např. podle statistik 

NÚV činil ve Zlínském kraji poměr nezaměstnanosti absolventů společensky orientovaných oborů 

a absolventů technických oborů v roce 2013 cca. 59 % ke 35 %).  

Nutnost provázanosti vzdělávacího systému s potřebami trhu práce je při diskusích se zástupci firem 

obecně vnímána jako klíčová. Ve Zlínském kraji se projevuje (i ve vazbě na aktuální demografický 

vývoj) klesající počet absolventů technických oborů na středních školách i na Univerzitě T. Bati 

(podle údajů NÚV došlo od roku 2007 do roku 2013 k poklesu z cca. 3 400 na cca. 2 500). Kromě 

absolutního poklesu se v kraji také snižuje podíl technicky vzdělaných absolventů na celkovém počtu 

absolventů středních a vysokých škol (v roce 2007 cca. 48,2 %, v roce 2013 pak cca. 45,9 %). 

Například podíl absolventů obuvnických a plastikářských oborů na celkovém počtu absolventů škol 

ve Zlínském kraji se proti roku 2008 (kdy činil cca. 0,9 %) snížil v roce 2013 téměř na polovinu (cca. 

0,46 %). Dalším diskutovaným problémem je nízká kvalita absolventů technických oborů, která 

plyne z nedostatečného provázání výuky na školách s firemní praxí.  

Odpovědí na tyto problémy by tedy měla být snaha o posílení zájmu o technické obory (již u žáků 

základních škol) a o posílení spolupráce technicky orientovaných středních škol s firmami, a to jak 

prostřednictvím podpory ve vzdělávacím systému, tak i pomocí podpory v oblasti mimoškolních 

a volnočasových aktivit. 
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Cíle Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj 

v oblasti gumárenské a plastikářské výroby 

 

Hlavním cílem této regionální sektorové dohody je dosáhnout do roku 2022 v odvětví 

gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji stavu, kdy bude na trhu práce 

k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni 

pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, 

tak přirozenou fluktuací. 

 

 

Hlavní cíl regionální sektorové dohody bude naplněn prostřednictvím následujících dílčích 
cílů: 
 

1.  cíl:  Medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve 

Zlínském kraji zejména u žáků základních škol připravujících se na volbu 

povolání, u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti (vztahuje se k tématu 1 i 2). 

 

2.  cíl:   Vytvoření soustavy pobídek, které budou motivovat obyvatele kraje 

k uplatňování se v technických odvětvích, zejména v gumárenské a plastikářské 

výrobě (vztahuje se k tématu 1 i 2). 

 

3.  cíl:   Vytvoření a rozvíjení podmínek, které umožní regionálním vzdělavatelům 

efektivně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v odvětví gumárenské 

a plastikářské výroby (vztahuje se k tématu 1 i 2). 

 

 

 

Uvedené cíle jsou v souladu se zaměřením Národní dohody v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 

respektují záměry a cíle deklarované Sektorovou dohodou pro odvětví chemie, svým obsahem 

a zaměřením navazují na důležité strategické dokumenty Zlínského kraje a tam, kde je to možné, 

výše zmíněné strategické dokumenty rozvíjejí a upřesňují. 
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DEKLARAČNÍ ČLÁNEK 
strategických partnerů regionální sektorové dohody: 

 

Regionální sektorová dohoda je uzavírána pod patronací níže podepsaných strategických 

partnerů, kteří se zavazují, že budou svou autoritou a svým jednáním působit na vytváření 

aktivního prostředí k naplnění uvedených cílů regionální sektorové dohody, a za tímto 

účelem pověřují realizační partnery, kteří budou v rámci své působnosti spolupracovat na 

plnění opatření uvedených v části II. Realizační část regionální sektorové dohody. 

 
 

1) Partneři Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj jsou si vědomi disproporce mezi poptávkou 

a nabídkou lidských zdrojů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji. 

 

2) Partneři Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj se ztotožňují s její vizí a cíli. 

 

3) Partneři Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj svým podpisem vyjadřují, v rámci svých 

kompetencí a možností, vůli vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby přispěli k dosažení cílů této 

regionální sektorové dohody, a jednat tak, aby byl na trhu práce ve Zlínském kraji k dispozici 

dostatek kvalifikovaných lidí (absolventů maturitních a učebních oborů), kteří budou schopni 

pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak 

přirozenou fluktuací. 

 

4) Partneři Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj se zavazují realizovat v rámci svých 

kompetencí a možností opatření definovaná v Realizační části a v Akčním plánu této regionální 

sektorové dohody. 

 

5) Partneři Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj prohlašují, že budou pravidelně 

vyhodnocovat plnění opatření této regionální sektorové dohody prostřednictvím svých 

zaměstnanců, které nominovali do Týmu pro tvorbu regionální sektorové dohody. 

 

6) Partneři Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj pověřují Svaz průmyslu a dopravy ČR, aby 

zajišťoval monitorování průběhu plnění Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj, a aby ve 

spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje organizoval stálou otevřenou 

konferenci pro monitorování a vyhodnocování Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj. Svaz 

průmyslu a dopravy ČR toto pověření přijímá.  
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II. Realizační část RSD 

pro Zlínský kraj  
Ve vazbě na obě specifická témata a na vymezené dílčí cíle bylo stanoveno jedenáct opatření, která 

povedou k naplnění dílčích i hlavního cíle Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti 

gumárenské a plastikářské výroby. 

 

Dílčí cíle: 

 

1. Cíl: Medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve 

Zlínském kraji zejména u učitelů a žáků základních škol připravujících se na volbu 

povolání, u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti 

 Naplnění tohoto cíle povede k tomu, že veřejnost bude mít k dispozici dostatek vhodných 

a aktuálních informací o tomto odvětví, informace o potřebách lidských zdrojů 

a o perspektivách uplatnění v tomto odvětví budou přístupné všem relevantním aktérům trhu 

práce na regionální úrovni a následně přibude motivovaných zájemců o uplatnění v odvětví. 
2. Cíl: Vytvoření soustavy pobídek, které budou motivovat obyvatele kraje k uplatňování 

se v technických odvětvích, zejména v gumárenské a plastikářské výrobě 

Očekává se, že výsledkem naplnění tohoto cíle bude, že veřejnosti bude poskytován dostatek 

vhodných a aktuálních informací o odvětví gumárenské a plastikářské výroby, cílevědomě 

a soustavně bude formován obraz gumárenské a plastikářské výroby jako atraktivního, 

referenčního odvětví pro budoucí uplatnění na trhu práce a zvýší se počty motivovaných 

zájemců o uplatnění v odvětví. 

3. Cíl: Vytvoření a rozvíjení podmínek, které umožní regionálním vzdělavatelům efektivně 

reagovat na potřeby zaměstnavatelů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby 

Naplnění tohoto cíle by mělo zajistit, že bude možné s dostatečným předstihem předvídat 

kvalitativní i kvantitativní potřeby lidských zdrojů pro odvětví gumárenské a plastikářské 

výroby, bude dostatek vhodných vzdělávacích programů pro zájemce o uplatnění v odvětví, 

které budou vyhovovat aktuálním požadavkům zaměstnavatelů, a budou existovat nutné 

materiální a organizační podmínky pro uplatnění kvalifikovaných zájemců v rámci odvětví 

gumárenské a plastikářské výroby. 

 

Opatření: 
1.1 Motivování výchovných poradců, učitelů praktických i teoretických předmětů (např. chemie, 

fyziky, přírodovědy, občanské nauky) na základních školách a zprostředkování aktuálních 
informací o gumárenském a plastikářském průmyslu v regionu  je zaměřeno na splnění 

dílčího cíle č. 1 a aktivity tohoto opatření se týkají nalezení vhodných způsobů spolupráce 

s učiteli škol a výchovnými poradci a jejich vybavení informacemi, které posílí pozitivní vnímání 
odvětví gumárenské a plastikářské výroby. 

1.2 Medializace a propagace gumárenských a plastikářských oborů na regionální úrovni  je 

zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 1 a aktivity, zařazené do tohoto opatření, konkretizují kroky 

k prohloubení spolupráce škol s podniky a odbornými školami v zájmu posílení pozitivního 
vnímání odvětví gumárenské a plastikářské výroby. 

1.3 Motivace žáků základních škol ke studiu technických, přednostně gumárenských 
a plastikářských oborů  je zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 2 a aktivity tohoto opatření 

zahrnují kroky zaměřené na posílení pozitivního vnímání odvětví gumárenské a plastikářské 

výroby mezi žáky základních škol a jejich rodiči.  



 

 

 

8 

1.4 Dotazníkové šetření v podnicích, zaměřené na zjištění, jak se stát atraktivním 
zaměstnavatelem pro budoucí absolventy škol a jejich rodiče  je zaměřeno na splnění dílčího 

cíle č. 2 a aktivity v tomto opatření směřují ke zjištění, jak ovlivnit volbu povolání mezi žáky 

základních škol ve prospěch odvětví. 
1.5 Účast zaměstnavatelů na formulaci výstupních kompetencí maturitních a výučních oborů, 

včetně úprav vzdělávacích programů  je zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 3. Toto opatření 

je zacíleno na realizaci trvalého dialogu škol a zaměstnavatelů, který školám bude poskytovat 

zpětnou vazbu, vedoucí k žádoucím změnám vzdělávacích programů. 

1.6 Poskytování finančních podpor pro žáky gumárenských a plastikářských oborů na SŠ v regionu 
 je zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 2 a aktivity tohoto opatření vedou k vytvoření systému 

poskytování motivačních finančních podpor žákům, kteří budou studovat vybrané obory, jež 

mají využití v odvětví gumárenské a plastikářské výroby. 

 

Opatření: 

2.1 Ustavení autorizovaných osob pro plastikářské a gumárenské profesní kvalifikace v regionu  

opatření je zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 3 a aktivity v tomto opatření jsou koncipovány 

tak, aby umožnily vznik a fungování dostatečného počtu autorizovaných osob pro ověřování 

profesních kvalifikací, vhodných pro uplatnění v odvětví gumárenské a plastikářské výroby. 

2.2 Příprava potřebných vzdělávacích programů vedoucích k získání gumárenských 

a plastikářských kvalifikací a jejich financování prostřednictvím Aktivní politiky zaměstnanosti 

 opatření je zaměřeno na splnění dílčích cílů č. 2 a 3 a aktivity, definované pro toto opatření, 

míří na stanovení, koncipování a zajištění vzdělávacích programů, aktuálně potřebných pro 

odvětví gumárenské a plastikářské výroby. 

2.3 Medializace a komunikační podpora hotových vzdělávacích programů umožňujících získání 

plastikářských a gumárenských kvalifikací  opatření je zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 1 

a směřuje k posílení pozitivního vnímání odvětví gumárenské a plastikářské výroby mezi 

uchazeči o zaměstnání i mezi stávajícími zaměstnanci a možností uplatnění v něm. 

2.4 Mapování požadavků trhu práce v odvětví gumárenské a plastikářské výroby  opatření je 

zaměřeno na splnění dílčích cílů č. 2 a 3 a jeho úkolem je sledovat základní trendy trhu práce 

ve vztahu k odvětví gumárenské a plastikářské výroby a relevantní informace poskytovat 

veřejnosti. 

2.5 Poskytování informační a poradenské pomoci zaměstnavatelům a školám v zájmu podávání 

žádostí o podporu z fondů EU 2014 – 2020 pod vedením pracovníků Úřadu práce ČR, 

Krajského úřadu a dalších  opatření je zaměřeno na splnění dílčího cíle č. 3 a má nalézt 

vhodný model školení zástupců zaměstnavatelů a škol pro podávání žádostí o podporu za 

účelem rozvíjení lidských zdrojů pro odvětví gumárenské a plastikářské výroby. 

 

 

 

 

Regionální sektorová dohoda je koncipována a bude realizována jako nástroj spolupráce mezi 

subjekty, které působí na regionálním trhu práce a vzdělávání, pro odvětví gumárenské 

a plastikářské výroby. Jako taková je stále otevřena pro všechny subjekty, které chtějí aktivně 

přispět k naplnění jejího smyslu a jejích výše deklarovaných záměrů. 
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Akční plán regionální sektorové dohody 
 

Tabulka č. 1 „Plán opatření Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby“ 
 

Číslo 

akce 
Název akce Popis akce Odpovědní výkonní partneři 

Indikátor / způsob 

vyhodnocování plnění  
Výstup / přínos / dopad 

Termín 

plnění 

1. CÍL: Medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve Zlínském kraji zejména u učitelů a žáků ZŠ připravujících se na volbu povolání, u lidí 
hledajících práci i u široké veřejnosti 

1.1 Motivování výchovných poradců, učitelů praktických i teoretických předmětů na ZŠ a zprostředkování aktuálních informací o gumárenském a plastikářském průmyslu 

1.1.1 

Pravidelná setkání 

firem a škol pro 

předávání infor-
mací o gumáren-

ském a plastikář-
ském odvětví 

Pravidelné konání setkání zástupců firem, 

odborných škol, výchovných poradců a 

učitelů ZŠ v kraji – k tomu budou v max. 
míře využity existující platformy (po úpravě 

programu), bude sestaven rámcový 
harmonogram akcí 

ÚP ČR - KP Zlín, Zlínský kraj, Fatra, 

MITAS, Barum, skup. Greiner, 
Plastikářský klastr, SPŠ Otrokovice, 

SP ČR, RROS ZL kraje 

Popis typu akcí; rámcový 

harmonogram akcí/předložit 

popis typu akcí, jejich rámcový 
harmonogram (případně 

dokumentaci z realizovaných 
akcí) 

Zavedení udržitelného 
postupu, který 

zaměstnavatelům umožní 

předávat školám informace o 
odvětví a jeho potřebách 

Do 12/2015 

a dále 
nejméně 1x 

ročně 

1.1.2 Nabídka exkurzí a 

prezentací pro ZŠ 

Nabídka výchovným poradcům a učitelům 

praktických i teoretických předmětů - 
videoprezentace a exkurze u zaměstnava-

telů v oboru zaměřené na sdělení požadav-

ků zaměstnavatelů na absolventy škol, je-
jich uplatnění a kariéru v podniku/odvětví 

ÚP ČR - KP Zlín, Fatra, MITAS, 

Barum, skup. Greiner, Plastikářský 

klastr, Zlínský kraj, SPŠ Otrokovice, 
SPŠP-COP Zlín, SP ČR, RROS ZL 

kraje 

Přehled nabízených videoprezen-

tací a exkurzí; komu nabídnu-
ty(poskytnuty)/předložit přehled 

nabízených exkurzí a videopre-

zentací a přehled subjektů, jimž 
byly nabídnuty (poskytnuty) 

Učitelé a výchovní poradci ZŠ 

budou vybaveni informacemi 

o konkrétních podnicích 
v regionu a možnostech 

uplatnění v nich 

Do 12/2015 

a dále 
průběžně 

1.1.3 

Informační 

materiál  o 
gumárenském a 

plastikářském 

odvětví pro ZŠ 

Příprava a distribuce informačního materiá-
lu představujícího gumárenský a plastikář-

ský průmysl, včetně moderních technologií, 
výrobků (a jejich využití), pracovních a ka-

riérních perspektiv v regionu, SOŠ, studij-

ních a učebních oborů, určený pro výchov-
né poradce, učitele, žáky ZŠ a jejich rodi-

če; zajištění využití materiálu i pro informo-

vání široké veřejnosti prostřednictvím 
portálů www.zkola.cz a www.burzaskol.cz 

SPŠ Otrokovice, Fatra, MITAS, 

Barum, skup. Greiner, Plastikářský 
klastr, Zlínský kraj, ÚP ČR - KP Zlín, 

SPŠP-COP Zlín, SP ČR, RROS ZL 

kraje 

Informační materiál; popis 

způsobu distribuce/předložit 

zpracovaný informační materiál a 
seznam jeho distribučních cest 

Učitelé a výchovní poradci ZŠ 

budou vybaveni informacemi 

o aktuálním stavu odvětví a o 
perspektivě uplatnění v něm 

Do 

30.6.2015 

1.2 Medializace a propagace gumárenských a plastikářských oborů na regionální úrovni 

1.2.1 

Příprava integrace 
gumár. a plastik. 

technologií do 
technolog. parku 

SPŠ v Otrokovicích 

Zkoncipování záměru a postupu integrace 
gumárenských a plastikářských oborů 

(zpracovatelských technologií) do 

technologického parku SPŠ v Otrokovicích 

SPŠ Otrokovice, Barum, Zlínský kraj 

Dokumentace záměru a postupu 
jeho realizace/předložit 

dokumentaci záměru a plán jeho 

realizace 

Plán nové expozice 
technologického parku SPŠ 

Otrokovice, zaměřené na 

zpracovatelská odvětví 

Do 

30.4.2015 
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Číslo 

akce 
Název akce Popis akce Odpovědní výkonní partneři 

Indikátor / způsob 

vyhodnocování plnění  
Výstup / přínos / dopad 

Termín 

plnění 

1.2.2 

Integrace gumár. a 

plastik. technologií 

do technologického 
parku SPŠ v 

Otrokovicích 

Materiální a organizační zajištění integrace 
gumárenských a plastikářských oborů 

(zpracovatelských technologií) do 
technologického parku SPŠ v Otrokovicích 

SPŠ Otrokovice, Fatra, Barum, 

Zlínský kraj 

Dokumentace výstupů/předložit 

dokumentaci výstupů (foto, 
krátký popis, apod.) 

Nová expozice technologic-
kého parku SPŠ Otrokovice, 

věnovaná zpracovatelským 
odvětvím 

Do 

31.12.2015 

1.2.3 

Účast 

zaměstnavatelů na 
dnech otevřených 

dveří SOŠ 

Nabídka spoluúčasti zaměstnavatelů na 

dnech otevřených dveří na středních 
odborných školách (účast zástupců firem, 

prezentace firem v přitažlivé formě - na 
základě bilaterálních dohod, smluv …) 

Fatra, MITAS, Barum, skup. Greiner, 
Plastikářský klastr, SPŠ Otrokovice, 

SPŠP-COP Zlín 

Počet akcí; účast 

zaměstnavatelů/předložit 
seznam akcí, jichž se každý 

zaměstnavatel zúčastnil (aspoň 1 
akce ročně) 

Prezentace zaměstnavatelů a 

škol vzájemné spolupráce a 
možnosti uplatnění v praxi 

žákům ZŠ 

Do 
31.12.2015, 

průběžně 

1.2.4 

Vzdělávací 
program pro 

průvodce žáků po 

firmách 

KHK Zlín zjistí, zda existuje vzdělávací 

program pro průvodce žáků po firmách 

(průvodci pro exkurze, mentoři pro 
ministáže, apod.); informace o výsledku 

pro zaměstnavatele, příp. nabídka využití 

KHK Zlín 

  

Výsledek zjištění/nabídka pro 
zaměstnavatele/předložit 

zjištěné možnosti realizace 

vzdělávacího programu 

Zaměstnavatelé získají 
možnost rozvinout úroveň 

nabízených exkurzí a zlepšit 

jejich efekt 

Do 

30.9.2015 

1.2.5 

Stanovení 

zástupců zaměst-
navatele pro pří-

mou interakci s 
žáky ZŠ a rodiči 

Zaměstnavatelé stanoví své zástupce pro 

přímou interakci s žáky ZŠ a jejich rodiči. 

KHK Zlín bude vést a uveřejňovat aktuální 
soubor kontaktů 

KHK Zlín, Fatra, MITAS, Barum, 

skup. Greiner, Plastikářský klastr 

Soubor kontaktů 

(zveřejněný)/zveřejnit soubor 

kontaktů, informovat o datech 
jeho aktualizace 

Rodičům a žákům škol bude 

dána možnost získávat 

potřebné informace přímo v 
podnicích 

Do 

31.8.2015, 

(2x ročně 
aktualizace) 

1.2.6 

Distribuce infor-
mací z podniko-

vých a školních 
tiskovin do ZŠ 

Společným postupem budou distribuovány 

vhodné informace z podnikových/školních 
novin/časopisů do základních škol 

Barum, Fatra, MITAS, skup. Greiner,       

ÚP ČR - KP Zlín, KHK Zlín, SPŠ 
Otrokovice, RROS ZL kraje 

Počet škol, které periodika 

obdrží/předložit informaci, komu 
a kdy byla periodika dodána 

Žákům a učitelům ZŠ budou 
poskytnuty aktuální 

informace o dění v podnicích 
a o jejich vnitřní kultuře 

Do 
31.12.2015, 

dále 2x 
ročně 

1.2.7 

Propagace 
vzájemné 

spolupráce 

podniků a škol 

Adekvátními způsoby bude zajištěna 
vzájemná propagace spolupracujících 

podniků a základních i středních škol (např. 

odkazy na webových stránkách) 

Fatra, MITAS, Barum, skup. Greiner, 

Plastikářský klastr, Zlínský kraj,     
SP ČR 

Počet škol, které zobrazují na 
svých webech odkazy na 

spolupracující podniky/předložit 
seznam škol s weby odkazujícími 

na spolupracující podniky 

Školy i zaměstnavatelé 
budou veřejně deklarovat 

vzájemnou spolupráci a její 

přínosy 

Do 
30.11.2015, 

dále 

průběžně 

1.3 Motivace žáků základních škol ke studiu technických, přednostně gumárenských a plastikářských oborů 

1.3.1 
Rozvíjení spolu-

práce zaměstnava-
telů se SOŠ a ZŠ 

Pro zajištění kvalitní výuky (např. pořizová-

ní kvalitního výukového materiálu, zajištění 
přístupu k odpovídajícímu technickému vy-

bavení), rozvíjení spolupráce zaměstnava-

telů se SOŠ a podpora ZŠ (např. dílny) při 
rozvíjení zájmu žáků o technické vzdělání  

SPŠ Otrokovice, SPŠP-COP Zlín, 

Fatra, Barum 

Popis realizovatelných 

možností/předložit smlouvy o 

spolupráci, seznam poskytnutých 
darů, dokumentaci o jiných 

formách spolupráce 

Školy budou mít širší 
možnosti podporovat zájem 

žáků o technické vzdělání a o 

vybrané obory 

Trvale, 
první 

hodnocení k 

31.12.2015 
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Číslo 

akce 
Název akce Popis akce Odpovědní výkonní partneři 

Indikátor / způsob 

vyhodnocování plnění  
Výstup / přínos / dopad 

Termín 

plnění 

1.3.2 
Pravidelné besedy 

s žáky 8. a 9. tříd 
k volbě povolání 

Pořádání pravidelných besed s žáky 8. a 9. 

tříd k přednostem volby povolání a per-

spektivy zaměstnání ve zpracovatelských 
odvětvích, v gumár. a plastikářské výrobě 

(při plném využití stávajících aktivit) 

ÚP ČR - KP Zlín, Fatra, MITAS, 
Barum, skup. Greiner, Plastikářský 

klastr, SPŠ Otrokovice, SPŠP-COP 
Zlín 

10 tříd za rok/předložit seznam 

realizovaných besed (termíny, 
třídy …) 

Žáci ZŠ získají informace o 
perspektivách uplatnění v 

gumárenské a plastikářské 
výrobě 

Do 

31.12.2016 

1.3.3 

Kalendář 

regionálních akcí 
zaměstnavatelů 

pro žáky ZŠ 

Zpracování a zveřejnění kalendáře 

regionálních akcí pořádaných 
zaměstnavateli se zaměřením na žáky ZŠ, 

oslovení žáků 8. a 9. tříd s nabídkou účasti 

Barum, KHK Zlín, Fatra, MITAS, 
skup. Greiner, Plastikářský klastr, 

ÚP ČR - KP Zlín 

Kalendář akcí, počty 

zúčastněných žáků/předložit 
platný kalendář akcí, počty 

účastníků, dokumentaci akcí 
(foto, pozvánky, články…) 

Prostřednictvím kalendáře 

akcí bude možno koordinovat 
a optimalizovat účinky 

připravovaných akcí a jejich 
působení na žáky ZŠ 

K 

31.7.2015, 
dále 

každoročně 

1.4 Dotazníkové šetření v podnicích, zaměřené na zjištění, jak se stát atraktivním zaměstnavatelem pro budoucí absolventy škol a jejich rodiče 

1.4.1 

Dotazníkové 

šetření "Jak se stát 

atraktivním 
zaměstnavatelem" 

Vytvoření dotazníku "Jak se stát atraktiv-

ním zaměstnavatelem" pro děti zaměstnan-

ců, nabídka dotazníku a principů šetření 
dalším zájemcům, realizace šetření 

Fatra 
Dokument "Dotazník"/předložit 
zpracovaný dotazník a metodika 

šetření 

Dotazníkové šetření přinese 

podnikům náměty, jak získat 

image „referenčního 
zaměstnavatele“ 

Do 

30.4.2015 

1.4.2 

Sdílení opatření 

vzešlých z 

výsledků 
dotazníkového 

šetření 

Na základě výsledků dotazníkového šetření 

návrh a sdílení opatření použitelných i pro 

partnerské podniky RSD k získávání 
mládeže pro povolání a zaměstnání v 

plastikářském a gumárenském průmyslu 

Fatra, Barum, skup. Greiner, 

Plastikářský klastr 

Dokument "Doporučená 
opatření"/předložit doporučená 

opatření za každý podnik, který 

šetření realizuje 

Doporučená opatření budou 

přístupná všem partnerům 

RSD, kteří chtějí získat 
pověst respektovaného 

zaměstnavatele 

Do 

30.11.2015 

1.5 Účast zaměstnavatelů na formulaci výstupních kompetencí maturitních a výučních oborů, včetně úprav vzdělávacích programů 

1.5.1 
Účast zástupců 

podniků při revi-

dování ŠVP 

Bude popsán vhodný model účasti zástupců 

podniků při revidování školních 

vzdělávacích programů 

SPŠ Otrokovice, SPŠP-COP Zlín, 

Fatra, Barum, skup. Greiner, 

Plastikářský klastr 

Popis vhodného modelu 

(platformy)/doložit popis 
(popisy) užitého modelu účasti 

zástupců podniků 

Bude zajištěna, případně 

optimalizována účast 
zaměstnavatelů při úpravách 

ŠVP 

Do 
31.12.2016 

1.6 Poskytování finančních podpor pro žáky gumárenských a plastikářských oborů na středních školách v regionu 

1.6.1 
Stipendia pro stu-
denty vybraných 

oborů SŠ 

Vymezení prostředků na stipendia pro 
studenty vybraných oborů SŠ v kraji a 

stanovení pravidel pro udělování a čerpání 

Zlínský kraj, Fatra, Barum, skup. 
Greiner, Plastikářský klastr 

Výše schválené podpory/roz-
hodnutí o alokaci prostředků na 

stipendia a pravidla čerpání 

Hmotné pobídky umožní 
získat více studentů pro 

vybrané obory v kraji 

Každý 
kalendářní 

rok 

1.6.2 
Finanční odměny 
pro studenty SŠ za 

produktivní činnost 

Poskytování finančních odměn pro studenty 
a učně vybraných oborů SŠ za produktivní 

činnost v rámci praktické výuky v podnicích 

Fatra, MITAS, Barum, skup. Greiner, 

Plastikářský klastr 

Počet hodin odpracovaných žáky, 

počet žáků/přehled o počtu ho-

din odpracovaných odměňova-
nými žáky a počtu žáků 

Hmotné pobídky umožní 
získat více studentů pro 

vybrané obory v kraji 

Každý 
kalendářní 

rok 
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Číslo 

akce 
Název akce Popis akce Odpovědní výkonní partneři 

Indikátor / způsob 

vyhodnocování plnění  
Výstup / přínos / dopad 

Termín 

plnění 

1.6.3 

Vyhodnocování 

dopadů poskyto-

vání finan. podpor 
pro studenty 

Pravidelné vyhodnocování dopadů 
poskytování finančních podpor pro studenty 

vybraných oborů ve Zlínském kraji 

Zlínský kraj 
Počet a procento podpořených 
žáků/přehled (statistika) počtů 

podpořených žáků 

Zpětná vazba dle potřeby 

umožní optimalizaci zaměření 

hmotných pobídek pro 
studenty 

31.12.2015 
a 

každoročně 

2. CÍL: Vytvoření soustavy pobídek, které budou motivovat obyvatele kraje k uplatňování se v technických odvětvích, zejména v gumárenské a plastikářské výrobě 

2.1 Ustavení autorizovaných osob pro plastikářské a gumárenské profesní kvalifikace v regionu 

2.1.1 
Výběr PK a 
ustavení AOs ve 

Zlínském kraji  

Výběr profesních kvalifikací, pro které je 

třeba ustavit ve Zlínském kraji 

autorizované osoby, a oslovení vhodných 
subjektů  

Fatra, MITAS, Barum, Plastikářský 
klastr, KHK Zlín, SP ČR, RROS ZL 

kraje 

Návrh AOs; podané žádosti o 

schválení AOs/jmenovitý návrh 

AOs; přehled podaných žádostí o 
schválení AOs 

Budou vytvořeny podmínky 
pro ustavení potřebných AOs 

v regionu 

Do 

31.12.2015 

2.1.2 

Zajišťování 
materiálně 

technických 
podmínek pro AOs 

Spolupráce zaměstnavatelů při zajištění 

materiálně technických podmínek 
potřebných pro vykonání praktických 

zkoušek vybraných PK pro zájemce o 

autorizované osoby u zaměstnavatelů  

Fatra, MITAS, Barum, Plastikářský 

klastr, KHK Zlín, SP ČR 

Podpořené AOs, dohody/smlouvy 
o podpoře AOs/předložení smluv 

o podpoře AOs, příp. dokumen-
taci o realizované podpoře 

Budou vytvořeny podmínky 
pro ustavení potřebných AOs 

v regionu 

Do 

31.12.2015 

2.1.3 
Podpora při 
přípravě žádostí o 

statut AOs  

Poskytnutí podpory žadatelům o autorizaci 
při přípravě a kompletaci žádosti o statut 

autorizované osoby 

KHK Zlín 
Podpořené AOs/předložit seznam 

podpořených AOs v regionu 

Budou vytvořeny podmínky 
pro ustavení potřebných AOs 

regionu 

Do 
31.12.2015 

a průběžně 

2.1.4 

Součinnost škol, 

ÚP ČR a partnerů 
RSD při propagaci 

vybraných PK 

Spolupráce škol, Úřadu práce ČR a 

ostatních partnerů RSD při propagaci 
možností získání vybraných profesních 

kvalifikací 

KHK Zlín/SP ČR, ÚP ČR - KP Zlín, 

SPŠ Otrokovice, SPŠP-COP Zlín, 

Zlínský kraj, MITAS, RROS ZL kraje 

Popis a dokumentace propa-

gačních aktivit/předložit  popis a 
dokumentaci realizovaných 

propagačních aktivit 

Veřejnost bude informována 

o možnostech využití a 
uplatnění vybraných PK na 

trhu práce 

K 
31.12.2015 

2.2 Příprava potřebných vzdělávacích programů vedoucích k získání gumárenských a plastikářských kvalifikací a jejich financování prostřednictvím APZ 

2.2.1 

Stanovení poža-

davků na vzdělá-
vací programy pro 

odvětví  

Stanovení požadavků na potřebu 

modulárních vzdělávacích programů v 

odvětví gumárenské a plastikářské výroby      

Fatra, MITAS, Barum, skup. Greiner, 

Plastikářský klastr, SPŠ Otrokovice, 

SPŠP-COP Zlín, vzdělavatelé 

Přehled potřebných VP s upřes-

něním požadavků na jejich ob-
sah/předložit přehled VP s 

požadavky na jejich obsah 

Vzdělavatelé získají informa-

ce o potřebné skladbě vzděl. 
programů pro gumárenskou a 

plastikářskou výrobu      

Do 
31.12.2015 

2.2.2 

Spolupráce 

vzdělavatelů a 
zaměstnavatelů při 

přípravě učebních 

programů 

Dohoda forem spolupráce vzdělavatelů/škol 

a zaměstnavatelů při koncepční přípravě 
učebních programů a studijních materiálů 

pro uchazeče o kvalifikace v odvětví 

gumárenské a plastikářské výroby 

SPŠ Otrokovice, SPŠP-COP Zlín, 
vzdělavatelé, Fatra, MITAS, Barum, 

skup. Greiner, Plastikářský klastr 

Dohody, dokumenty o vzájemné 

spolupráci/předložit  dohody či 

jiné dokumenty o vzájemné 
spolupráci 

Budou nastaveny podmínky 

pro vznik kvalitních 
vzdělávacích programů pro 

gumárenskou a plastikářskou 

výrobu 

Do 

31.12.2016 
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Číslo 

akce 
Název akce Popis akce Odpovědní výkonní partneři 

Indikátor / způsob 

vyhodnocování plnění  
Výstup / přínos / dopad 

Termín 

plnění 

2.2.3 

Podpora vzdělávání 

v programech za-

měřených na  gu-
márenskou a plas-

tikářskou výrobu 

V návaznosti na potřeby zaměstnavatelů 
podpoření vzdělávání v programech 

zaměřených na odvětví gumárenské a 
plastikářské výroby Úřadem práce ČR 

ÚP ČR - KP Zlín 

Počty podpořených 

osob/předložit počty (statistiku) 
podpořených osob 

Vytvoření podmínek pro rea-
lizaci a uplatnění vzděláva-

cích programů pro gumáren-
skou a plastikářskou výrobu 

Do 

31.12.2015 

2.3 Medializace a komunikační podpora hotových vzdělávacích programů umožňujících získání plastikářských a gumárenských kvalifikací 

2.3.1 

Informační 

materiál na 
podporu 

stávajících 
vzdělávacích 

programů 

Příprava konceptu materiálu na podporu 

stávajících vzdělávacích programů (s důra-
zem na reálné možnosti uplatnění absol-

ventů na trhu práce); strategie a realizace 
cíleného šíření (krajská periodika, informa-

ce na burzách práce, www.zkola.cz, atd.) 

SPŠ Otrokovice, SPŠP-COP Zlín, 
vzdělavatelé, ÚP ČR - KP Zlín, 

Zlínský kraj, MITAS, SP ČR 

Propagační materiál; informace 
kým a jak byl šířen/předložit  

realizovaný propagační materiál 
a informace o jeho šíření 

Veřejnost bude informována 
o možnostech využití a 

uplatnění vybraných 
vzdělávacích programů  

Do 

31.12.2016 

2.4 Mapování požadavků trhu práce v odvětví gumárenské a plastikářské výroby 

2.4.1 

Sledování a vyhod-

nocování dat o po-
třebách zaměstna-

vatelů v gumáren-

ském a plastikář-
ském průmyslu 

Prostřednictvím monitorovacích dotazníků 

ÚP ČR poskytování a následné 
vyhodnocování vhodných dat o potřebách 

zaměstnavatelů v gumárenském a 

plastikářském průmyslu pro vzdělavatele a 
další účastníky trhu práce v regionu 

ÚP ČR - KP Zlín, Fatra, MITAS, 

Barum, skup. Greiner, Plastikářský 
klastr, KHK Zlín, RROS ZL kraje 

Analytický dokument (zpráva o 

situaci v regionu)/zveřejnit  

analytický dokument (nebo 
zprávu o situaci v odvětví v 

regionu) 

Účastníci trhu práce a 

zainteresované organizace 
budou mít k dispozici 

aktualizované údaje o 

potřebách zaměstnavatelů v 
odvětví 

K 

31.12.2015, 
každoročně 

2.5 Poskytování informační a poradenské pomoci zaměstnavatelům a školám v zájmu podávání žádostí o podporu z fondů EU pod vedením ÚP ČR, Krajského úřadu a dalších 

2.5.1 

Poskytování 

informací o 
aktuálních 

projektových 

možnostech ve 
Zlínském kraji 

Průběžné poskytování informací o 

aktuálních projektových možnostech v 
kraji, využitelných pro gumárenský a 

plastikářský průmysl, zaměstnavatelům a 

SŠ, poskytování různých dalších forem 
podpory při administraci projektů 

ÚP ČR - KP Zlín, KHK Zlín, SP ČR, 

Zlínský kraj, RROS ZL kraje 

Počet subjektů, kterým byly 
poskytnuty informace/doložit  

počet subjektů, kterým byly 

poskytnuty relevantní informace 

Podniky a školy v odvětví 
budou vybaveny informacemi 

o možnostech projektové 

podpory svých aktivit 

K 

31.12.2016 
(celoročně) 
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Seznam zkratek: 

 

AOs   - autorizovaná osoba  

ČMKOS  - Českomoravská konfederace odborových svazů 

DV   - další vzdělávání  

DC   - dlouhodobý cíl 

ESF   - Evropský sociální fond 

EU   - Evropská unie 

IPS   - Informační a poradenská střediska 

KC   - krátkodobý cíl 

KHK   - Krajská hospodářská komora  

KÚ   - Krajský úřad 

NSK   - Národní soustava kvalifikací 

NSP   - Národní soustava povolání 

NÚV   - Národní ústav pro vzdělávání 

PK   - profesní kvalifikace 

RROS   - Regionální rada odborových svazů 

RSD   - regionální sektorová dohoda 

RVP   - rámcový vzdělávací program 

SC   - střednědobý cíl 

SD   - sektorová dohoda 

SOŠ   - střední odborná škola 

SP ČR   - Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SR    - sektorová rada 

SŠ   - střední škola 

ŠVP   - školní vzdělávací program 

ÚP ČR   - Úřad práce ČR 

ÚP ČR - KP Zlín - Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně 

VP   - vzdělávací program 

VŠ   - vysoká škola 

ZŠ   - základní škola 


