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1 ÚVOD A METODIKA
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018–2019 (dále
jen KRP) je prováděcím dokumentem Strategie rozvoje lidských zdrojů (dále jen SRLZ), tj. představuje
konkrétní způsob realizace SRLZ. KRP zajišťuje podklady pro kvalifikované rozhodování v oblasti
rozvoje lidských zdrojů a pro tvorbu návazných projektů a dalších aktivit. Prostřednictvím KRP je
realizována i aktualizace strategických opatření v rámci jednotlivých okruhů prioritních os dokumentu
SRLZ, která je zpracována na období 2016–2025.
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019 je
členěn na tři části, bez jejichž vzájemné provázanosti není možné dosáhnout požadovaných výsledků:
1.
2.
3.

Analytická část KRP;
Návrhová část KRP;
Implementační část KRP.

Analytické práce byly založeny na analýze koncepčních dokumentů vztahujících se k problematice
lidských zdrojů a na zhodnocení naplňování KRP v letech 2015 a 2016, které vycházelo z ročních
informativních zpráv o naplňování jednotlivých krátkodobých realizačních plánů. Analyzováno bylo
naplňování priorit a opatření. Způsob provádění hodnocení naplňování KRP byl nastaven v každém z
krátkodobých realizačních plánů Strategie rozvoje lidských zdrojů odlišným způsobem1. Významnou
limitou hodnocení byla nesourodost zpráv, jejichž podoba a obsah se lišily. Oba monitoringy byly
zpracovány v tabulce, nicméně v rozdílném formátu. Ve vyhodnocení za rok 2015 byly v tabulkách
uvedeny v rámci jednotlivých priorit klíčové aktivity, byla popsána jejich realizace a uvedeny náklady,
které byly vynaloženy na realizaci aktivit a subjekty, které aktivity realizují či na nich spolupracují a
indikátory opatření (viz Informativní zpráva o naplňování opatření Krátkodobého realizačního plánu
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 za období leden–prosinec 2015).
Vzhledem ke skutečnosti, že u některých opatření, resp. aktivit nebylo uvedeno plnění (u některých
opatření či aktivit chyběly vynaložené náklady, indikátory, informace o plnění aktivit a bylo uvedeno
jen slovní hodnocení), je tedy třeba vyhodnocení brát spíše jako rámcový pohled. Hodnotící zpráva a
některé informace v ní obsažené nebyly úplné zejména z důvodu zapojení širokého spektra subjektů
do realizace SRLZ, od nichž se v řadě případů nepodařilo zajistit požadované informace pro zajištění
vyhodnocení plnění KRP SRLZ za rok 2015.
Po zhodnocení naplňování opatření a analýze koncepčních dokumentů vztahujících se k tématice byla
aktualizována SWOT analýza2, která znázorňuje klíčové skutečnosti vyplývající z analytických prací.
Jednotlivá tvrzení SWOT analýzy byla prioritizována dle důležitosti (od nejdůležitějších po méně
důležité). Prioritizace byla nejprve provedena zpracovatelem na základě výše uvedených analytických
prací a následně doplněna a upravena dle požadavků a doporučení zpracovatele a jeho poradních
orgánů (viz níže).

1

V KRP SRLZ na období 2016–2017 je hodnocení realizováno formou tabulkového souboru, ve kterém je u každé aktivity
uveden stav plnění, hodnoty indikátorů, vynaložené náklady, částka financovaná z rozpočtu kraje a krátký komentář ke
stavu aktivity za uplynulý rok. V KRP SRLZ na období 2014–2015 bylo taktéž definován způsob provádění hodnocení, ale jen
v rámci kvantifikace, tj. sumarizace aktivit a porovnání počtu těch, kde byly zaznamenány aktivity s celkovým
předpokladem.
2

Aktualizována byla SWOT analýza ze Strategie rozvoje lidských zdrojů na období 2016–2025.
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Analytické práce byly základním východiskem pro formulaci návrhové části KRP, tj. definování priorit,
opatření a aktivit, které budou naplňovat strategická opatření SRLZ. Stanovená opatření zohledňují
specifické postavení kraje v území, jeho silné a slabé stránky a reálné potřeby místních obyvatel,
soukromého i neziskového sektoru v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Návrhová část Krátkodobého
realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů (dále jen KRP SRLZ) na období 2018–2019
reflektuje strukturu Strategie rozvoje lidských zdrojů 2016–2025 a je aktualizací návrhové části KRP
SRLZ na období 2016–2017. Vzhledem k tomu, že Strategie rozvoje lidských zdrojů na období 2016–
2025 je poměrně nedávno zpracovaný dokument, byla naplňována zatím jen jedním krátkodobým
realizačním plánem (tj. Krátkodobým realizačním plánem SRLZ na období 2016–2017). Z tohoto
důvodu a na základě výsledků vyhodnocení naplňování krátkodobých realizačních plánů za roky 2015
a 2016 a SWOT analýzy se struktura Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských
zdrojů (dále jen KRP SRLZ) na období 2016–2017 jeví jako dobrá a je vhodné v ní pokračovat. To
znamená, že Návrhová část KRP SRLZ na období 2018–2019 má stejné okruhy a opatření, které byly
nastaveny v předchozím KRP SRLZ a změna nastala na úrovni aktivit. Na základě prioritních tvrzení ze
SWOT analýzy a výsledků naplňování KRP za předešlé dva roky došlo k revizi nastavených aktivit a
k přidání dalších aktivit dle prioritních témat.
Návrhová část Krátkodobého akčního plánu SRLZ na období 2018–2019 byla zpracována v souladu s
Programem rozvoje Jihomoravského kraje na období 2018–2021, resp. v návaznosti na Prioritu 2:
Zajištění kvality života obyvatel - Opatření 2.1: Rozvoj vzdělávacího systému a Opatření 2.2: Řešení
sociálních problémů kraje. Výše uvedená opatření jsou realizována krátkodobými realizačními pány
SRLZ na období 2016–2025, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK
2016–2020 a Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání JMK.
Návrhová část Krátkodobého akčního plánu SRLZ na období 2018–2019 byla představena na jednání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů dne 26. 9. 2017 v sídle zadavatele a následně byla diskutována na
odborném semináři dne 2. 10. 2017 taktéž v sídle zadavatele. Odborného semináře se zúčastnily
pracovní skupiny při Regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje a další významní aktéři rozvoje
lidských zdrojů v kraji. Po zapracování připomínek vzešlých na odborném semináři byl dokument
postoupen do čtrnáctidenního připomínkovacího řízení. Následně zpracovatel zapracoval všechny
příchozí připomínky a postoupil dokument zadavateli, který jej zkonzultoval se zástupci Rady pro
rozvoj lidských zdrojů.
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2 ANALYTICKÁ ČÁST
Kapitola mapuje a identifikuje potřeby a problémy kraje v oblasti lidských zdrojů, stejně jako klíčové
trendy a klíčové vnitřní a vnější změny, které ovlivňují oblast rozvoje lidských zdrojů v období 2014–
2017. Cílem této části analýzy je podchycení vývojových tendencí. Součástí kapitoly je i vyhodnocení
naplňování KRP SRLZ v roce 2015 a 2016. Kapitola je zakončena SWOT analýzou.

2.1

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÝZNAMNÉ ZMĚNY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBDOBÍ

2014–2017
Pro kontinuální rozvoj kraje je rozvoj oblasti lidských zdrojů jednou z klíčových aktivit. V tomto
případě lidské zdroje chápeme jako komplexní lidský kapitál, nikoli jen tradiční pojetí významu jako
řízení lidského kapitálu v organizaci práce. Rozvoj lidských zdrojů lze chápat jako zvyšování znalostí a
vědomostí, zlepšování dovedností, schopností a potenciálu i posilování osobnostních postojů a
kompetencí tak, aby docházelo k rozvoji osobnostní integrity jednotlivého člověka, využití jeho
individuálního potenciálu pro potřeby společnosti a rozvoji sociálních a v tomto případě i občanských
kompetencí. Takový člověk je poté schopen úspěšného uplatnění ve všech oblastech života a má
přímý vliv na rozvoj svého okolí potažmo kraje. Nutno zmínit, že se jedná se o obousměrný proces
interakce rozvoje a posilování jednotlivce a společnosti.
Na rozvoji oblasti lidských zdrojů se v Jihomoravském kraji aktivně podílejí zainteresovaní stakehodeři
- instituce a organizace z různých oblastí zřizované státem, krajem, městy a obcemi i soukromými
subjekty, ať už to jsou vzdělávací a výzkumné instituce, úřady práce, hospodářské komory, Úřad
práce ČR, zaměstnavatelé, neziskové organizace a další. Tyto společně vytvářejí vhodné podmínky
pro rozvoj oblasti lidských zdrojů s pozitivním vlivem na celkový rozvoj kraje.
Na oblast lidských zdrojů má vliv několik vzájemně se prolínajících aspektů. Stav rozvoje lidských
zdrojů v kraji je ovlivňován v prvé řadě demografickým vývojem a demografickými charakteristikami
populace. Dle projekce bude populace Jihomoravského kraje čítat 1,12 mil. obyvatel v roce 2050,
přičemž téměř třetinu z nich budou tvořit senioři (ČSÚ 2014). Růst populační velikosti kraje bude
zapříčiněn migrací i přirozeným přírůstkem, který se však na přírůstku obyvatel bude podílet nižší
měrou. Populace kraje se nebude měnit jen kvantitativně, ale i kvalitativně. Zcela zásadní význam
bude mít demografické stárnutí, které se bude i nadále projevovat nárůstem počtu seniorů
v populaci kraje, a to jak vlivem prodlužování délky života, tak nižším počtem narozených dětí. Podíl
seniorů bude každoročně narůstat, naproti tomu podíl dětské složky (tj. osob ve věku do 14 let)
dosáhne maxima v roce 2020, následně je očekáván pozvolný pokles tohoto podílu. Na tyto změny
musí včas a efektivně kraj reagovat, aby zajistil mj. například dostatečné a kvalitní veřejné služby.
Dále je třeba se zaměřit na oblast vzdělávání (zahrnující i celoživotního vzdělávání a rozvoj
rekvalifikačních kurů), stav školství a celkovou vzdělanost obyvatelstva kraje. Vyjma kvality školství je
třeba optimalizovat i kapacity všech úrovních vzdělávacího systému (tj. mateřských, základních,
středních i vysokých škol) v souvislosti s trendy porodnosti či přílivu/odlivu rodin z/do území (vlivem
probíhající suburbanizace, kontraubranizace) a potřebami zaměstnavatelů.
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V Jihomoravském kraji hraje významnou roli i zahraniční migrace, jelikož tento kraj vykazuje třetí
nejvyšší počet cizinců mezi kraji. Současně je v kraji v posledních letech evidován trvalý nárůst počtu
cizinců - s výjimkou let 2000 a 2010 (ČSÚ 2017). Téměř dvě třetiny cizinců (k 31. 12. 2016) tvoří
cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. 60 % z nich je koncentrováno v Brně-městě. Ačkoliv vývoj
zejména zahraniční migrace je obtížně předvídatelný, jelikož je podmíněn mnoha faktory (především
legislativními změnami pro vstup a pobyt na našem území, ekonomickou situací u nás i v okolních
zemích, nabídkou na trhu práce atd.), lze i do budoucna očekávat další pozvolný růst počtu cizinců.
Nezastupitelnou roli v oblasti rozvoje lidských zdrojů mají dotační programy, a to jak krajské, tak
národní i evropské. Klíčové jsou zejména dotační prostředky z evropských strukturálních
a investičních fondů, které pokrývají široké spektrum oblastí / aktivit na podporu
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a kvalitu lidských zdrojů, např. podporují aktivity zaměřené na
rozvoj výzkumných, vědeckých a inovačních aktivit, gender, age management, sociální začleňování,
integraci cizinců a mnohé další. Nicméně je třeba vzít v potaz schopnost/připravenost území čerpat
prostředky z výše uvedených zdrojů, tj. mít administrativní kapacity na řízení programů hrazených
z nich, dále být schopno spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů a v neposlední řadě
disponovat tzv. zásobníkem projektů. V současné době by měl kraj předkládat maximální možné
množství projektů k financování z operačních programů stávajícího programového období
2014–2020.
Z hlediska dalších vnějších faktorů, které mohou více či méně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů
je nestabilita vnějšího makroekonomického prostředí, dále legislativní změny (evropské i národní),
mezinárodní mobilita, která může mít pozitivní (např. příchod vědců, studentů a kvalifikovaných
pracovníků ze zahraničí, rozvoj spolupráce firem, odborníků apod.) i negativní důsledky (odchod
zejména vzdělaných obyvatel do vyspělých zemí).
Významný vliv na náš každodenní život mají v současné době IT technologie. Tato oblast
má v prostředí rozvoje lidských zdrojů obrovský potenciál, ať už se jedná o otázku využití v průmyslu,
medicíně, vědě a výzkumu, školství, ale i běžném životě domácností. Pro rozvoj regionu se nabízí
využití jednotlivých tzv. smart řešení, která přispívají ke zvyšování kvality života občanů při zachování
životního prostředí či snížení vlivu na něj.

2.2

VYHODNOCENÍ

NAPLŇOVÁNÍ

OPATŘENÍ

KRÁTKODOBÉHO

REALIZAČNÍHO

PLÁNU

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ ZA ROK 2015 A 2016
Vyhodnocení naplňování krátkodobých realizačních plánů za roky 2015 a 2016 bylo provedeno
na základě prioritních oblastí (resp. okruhů) Jihomoravského kraje stanovených ve Strategii rozvoje
lidských zdroj Jihomoravského kraje na období 2016–2025 a ve vztahu ke SWOT analýze definované
ve stejném dokumentu. Vyhodnocení je spíše kvalitativního charakteru za účelem zachycení trendů
a průniku obou let.
KRP SRLZ na rok 2015 sestával ze tří priorit: Priorita 1: Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu, priorita
2: Využití a rozvoj inovačního potenciálu a priorita 3: Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti.
Jednotlivé osy byly naplňovány 3, resp. 4 (u prioritní osy 3) opatřeními (obrázek 1). Nejvyšší počet
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aktivit byl nastaven u priority 3 – 26 aktivit, následně u priority 1 – 20 aktivit a nejméně v prioritě 2 –
18 aktivit. KRP SRLZ za rok 2015 lze hodnotit za dostatečně plněný3 – z celkového počtu 64 aktivit
bylo realizováno 58. Nejvyšší míra plnění byla vykázána v prioritní ose 3, která byla naplněna na 100
%.

3

viz Informativní zpráva o naplňování opatření Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů
Jihomoravského kraje 2014–2015 za období leden–prosinec 2015. V rámci vyhodnocení KRP SRLZ za rok 2015 byly v
tabulkách uvedeny u jednotlivých priorit klíčové aktivity a byla popsána jejich realizace. Pokud nebyla klíčová aktivita
uvedena v naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace, značilo to, znamenalo to, že
aktivita nebyla realizována, anebo nebyly zjištěny informace, které by umožnily vyhodnocení. Dále měly být u aktivit
uvedeny náklady, které byly vynaloženy na realizaci aktivit, subjekty, které aktivity realizují či na nich spolupracují a
indikátory opatření. Řada těchto informací však u převážné většiny aktivit nebyla uvedena.
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Obrázek 1 Detailní vyhodnocení aktivit KRP SRLZ za rok 2015
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2.2 Podpora lidských zdrojů se zaměřením na
inovace a inovační podnikání

7
6

77,8
71,4
85,7

4
3

2.3 Podpora inovačního potenciálu v regionech

75,0

26
26

PRIORITA 3 - celkem
3.1 Spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi
všech stupňů ve vazbě na potřeby trhu práce

6
6

3.2 Udržení vhodné struktury nabídky kurzů
dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce

7
7

100,0
100,0
100,0

5
5

3.3 Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných
služeb zaměstnanosti

100,0

8
8

3.4 Rovné příležitosti

KRP SRLZ - celkem

120

90,0

8
8

1.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace

100

100,0

58

64
90,6

Počet nastavených klíčových aktivit
Počet realizovaných klíčových aktivit
Podíl realizovaných klíčových aktivit na celkovém počtu nastavených klíčových aktivit (v %)

Pozn. Některé aktivity byly označené za nesplněné. Nicméně u některých aktivit je pravděpodobné, že plněny byly, ale
příslušný odbor nedisponuje informacemi o tomto plnění. Zpětná vazba od subjektů z území z principu nemůže postihnout
100 % realizovaných aktivit.

Zdroj: Informativní zpráva o naplňování opatření Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských
zdrojů Jihomoravského kraje 2014–2015 za období leden–prosinec 2015, vlastní zpracování
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KRP SRLZ na rok 2016 sestával ze dvou prioritních os, a to prioritní osy 1: Vzdělávání a zaměstnanost
a prioritní osy 2: Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování. Každá prioritní osa byla dále
rozdělena na 5 okruhů, které se rozpadaly do 2–5 opatření pro každý okruh. Celkem bylo nastaveno
19 opatření v prioritní ose 1 a 15 opatření v prioritní ose 2. V rámci těchto opatření bylo v roce 2016
realizováno celkem 66 aktivit, z toho byla více než polovina aktivit kompletně splněna a více než 39 %
splněna částečně4 (obrázek 2). Nesplněno bylo přibližně 9 % aktivit.

4

Vyhodnocení KRP SRLZ za rok 2016 bylo realizováno na základě systému vyhodnocování naplňování krátkodobých
realizačních plánů, který byl nastaven v KRP SRLZ za rok 2016 (viz Informativní zpráva o naplňování Strategie rozvoje
lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2017 za období roku 2016). V systému vyhodnocování za rok 2016 byly
nastaveny celkem 3 kategorie, dle kterých bylo vyhodnocováno plnění (stav plnění). Jednalo se o následující kategorie:
splněno, částečně splněno a nesplněno. Výchozí stav u aktivit byl chápán jako nulový. V případě, že byla aktivit zcela
naplněna (tj. 100 %), byla označena za splněnou. Pokud dostala aktivita označení splněna částečně, znamenalo to, že se
např. jednalo o projekt, jehož realizace je víceletá. Za nesplněné byly označeny aktivity, které k datu sběru dat nebyly
realizovány, resp. již nebyly relevantní a nebyly realizovány. Dále měly být u každé aktivity (dle nastaveného systému)
uvedeny celkové náklady a částka vydaná z rozpočtu Jihomoravského kraje, hodnota indikátorů výstupu a doplňující
komentář.
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Obrázek 2 Přehled plnění jednotlivých prioritních os a jejich okruhů KRP SRLZ JMK v roce 2016
0%

10%

20%

PRIORITNÍ OSA 1 - celkem

60%

70%

80%

4,8

63,6

0,0

75,0

30,0

0,0

60,0

37,5

10,0

50,0

1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil

12,5

88,9

PRIORITNÍ OSA 2 - celkem

62,5

2.1 Age management

90% 100%

50,0

25,0

1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých

11,1 0,0

20,8

33,3

33,3

2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí

16,7
33,3

66,7

2.3 Rozvoj občanské společnosti

33,3
88,9

16,7

0,0
0,0 11,1

50,0

2.5 Integrace cizinců

33,3
100,0

KRP SRLZ - celkem

splněno

50%

36,4

1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace

2.4 Sociální začleňování

40%

45,2

1.1 Kvalita a struktura školství
1.2 Propojení školství a praxe

30%

51,5

splněno částečně

0,0

39,4

9,1

nesplněno

Zdroj: Informativní zpráva o naplňování Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2017 za období roku
2016, vlastní zpracování



Kvalita a struktura školství

Populace Jihomoravského kraje se vyznačuje vyšší úrovní vzdělanosti, na čemž se mj. podílí síť
základních, středních i vysokých škol. Kraj v obou analyzovaných letech realizoval značné množství
aktivit na udržení kvality základních a středních škol a na optimalizaci jejich struktury. Značné
množství aktivit bylo realizováno za účelem zvýšení zájmu o střední odborné školství, který je
dlouhodobě nedostatečný. Realizovány byly zejména veletrhy a odborné prezentace středních
odborných škol. Tyto aktivity se ve značné míře dařilo naplňovat a je třeba v nich nadále pokračovat.
Dále v roce 2016 započala implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání soustavy
Jihomoravského kraje 2016–2020, která by měla být realizována i v následujících letech.
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V obou letech byl kladen značný důraz na podporu talentovaných žáků a studentů, která byla
uskutečňována především formou soutěží, poskytnutím finančních prostředků na sebevzdělání,
organizací exkurzí, výprav, školení atd., které se dařilo z převážně většiny plnit v obou sledovaných
letech.
Pozitivně lze hodnotit realizaci aktivit týkajících se kariérního poradenství v roce 2015, které
zahrnovaly jednak vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se v rámci své práce zabývají
problematikou kariérního poradenství, tak poskytování kariérního poradenství pro veřejnost
(poskytováno širokým okruhem aktérů) i výměnu zkušeností v této oblasti v rámci regionální
spolupráce. V roce 2016 byly nastaveny pouze dvě aktivity zabývající se kariérním poradenstvím - cílí
na zhodnocení jeho fungování na základních školách a na jeho zkvalitnění. Obě aktivity byly v době
hodnocení naplňování KRP SRLZ za rok 2016 ve formě projektového záměru. Nelze tedy zhodnotit
jejich přínos. Nicméně vzhledem k významu kariérního poradenství lze doporučit pokračování
realizace aktivit zaměřených na tuto oblast.



Propojení školství s praxí

Za účelem reflektování potřeb zaměstnavatelů byly nastaveny aktivity zacílené na zvýšení kvality
a uplatnitelnosti absolventů. V následujících letech je nutné více propojit školství s praxí mj. z toho
důvodu, aby absolventi škol měli po ukončení studia potřebnou praxi a dovednosti a byla
tak eliminována „nechuť“ zaměstnavatelů zaměstnávat absolventy5, kteří mnohdy považují
absolventy za méně hodnotnou pracovní sílu, do které je třeba nejprve investovat.


Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj a inovace

Jihomoravský kraj disponuje silnou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy,
veřejné subjekty atd.) a poskytuje vhodné podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky. V posledních
letech dochází v kraji k výraznému nárůstu výzkumných kapacit firem, jejichž rozvoj však brzdí nízká
míra spolupráce a provázanosti mezi veřejnými a soukromými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací. Pozitivně lze hodnotit aktivity kraje (např. realizaci značného množství programů
na podporu příchodu talentovaných mladých vědců), prostřednictvím kterých byla podpořena
zejména spolupráce středních a vysokých škol se zahraničními partnery. Aktivity se dařilo naplňovat
ve spolupráci s klíčovými partnery, díky čemuž bylo vytvořeno silné institucionální prostředí
pro podporu spolupráce veřejného sektoru vysokých škol, výzkumných organizací a firem.
Do budoucna je třeba se zaměřit na vybudování dostatečných infrastrukturních kapacit ubytování
a volnočasového zázemí pro studenty a zahraniční pracovníky a pokračovat v úspěšných programech
cílících na podporu příchodu talentovaných mladých vědců.


Rozvoj vzdělávání dospělých

Celoživotní vzdělávání je jednou z prioritních oblastí kraje, který je realizuje za účelem zlepšení
profesního vzdělávání, usnadnění přístupu ke vzdělávání a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu
práce. Široké spektrum aktivit zaměřených na celoživotní vzdělávání bylo realizováno jak v roce 2015,

5

Zjištěno prostřednictvím dotazníkového šetření v rámci Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016
(UJEP 2017)
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tak v roce 2016. Uskutečňovány byly nejen informační a osvětové akce, ale i projekty rozsáhlejšího
charakteru, v jejichž rámci se tvořily zejména vzdělávací programy. Projekty se ze značné míry dařilo
naplňovat v obou sledovaných letech. Některé z aktivit představovaly dlouhodobé projekty, které
jsou v současné době v realizaci, anebo jejich realizace bude zahájena, anebo jsou zatím ve fázi
vypracovaného projektového záměru. U těchto projektů tedy nelze hodnotit jejich naplňování
a dopady.


Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Vzhledem k poměrně vysokému podílu ekonomicky neaktivních osob v populaci kraje, relativně
vysoké nezaměstnanosti v části území kraje a relativně vysokému podílu dlouhodobě
nezaměstnaných cílil kraj na podporu zaměstnanosti a adaptabilitu pracovní síly. Převážná většina
aktivit, které v minulých dvou letech kraj realizoval, se dařila naplňovat, ať už se jednalo o aktivity
informativního charakteru, vzdělávací programy, poskytování rekvalifikačních kurzů, realizaci
průzkumů v dané oblasti, vytváření komunikačních platforem atd. Řada aktivit byla zacílena
na podporu flexibilních způsobů práce, která tak reaguje na přetrvávající velmi nízkou flexibilitu
pracovní síly (nízký podíl zkrácených úvazků, vedlejších pracovních poměrů atd.). Klíčovou aktivitou,
která je každoročně úspěšně realizována, je průzkum zaměstnanosti, na jehož základě lze stanovovat
opatření a aktivity na následující rok.



Age management

V populaci kraje se projevuje demografické stárnutí, které s sebou nese požadavky na zdravotní
a sociální péči, stejně tak i nároky na přizpůsobení se trhu práce. Z tohoto důvodu si kraj stanovil za
cíl realizovat aktivity zaměřené na Age management, jehož aplikací by mělo dojít ke zmírnění
znevýhodnění zaměstnanců z důvodu jejich věku. Aktivity vedoucí k vyšší míře zavádění age
managementu byly zaměřeny zejména na vzdělávací programy/semináře a na dlouholeté projekty,
jejichž realizace je nyní v počátcích. V rámci plnění KRP SRLZ v roce 2015 převládaly aktivity zaměřené
na cílovou skupinu osob nad 50 let, která je současně znevýhodněna nízkou kvalifikací či nízkou
úrovní vzdělanosti. V roce 2016 již byla cílová skupina vzata v širším pojetí, tj. projekty cílily na osoby
ve věku 50 a více let bez omezení, které by se týkalo dosaženého vzdělání či úrovně kvalifikace.


Aktivní a pozitivní stárnutí

V návaznosti na výše uvedené demografické změny se kraj zaměřil na podporu aktivního
a pozitivního stárnutí. V roce 2015 nebyly realizovány praktický žádné aktivity, které by cílily
na podporu aktivního stárnutí, vyjma podpory sociální služeb v oblasti péče o děti a starší či nemocné
členy rodiny, v rámci které statutární město Brno vytvořilo Plán aktivního stárnutí Statutárního města
Brna. Okrajově se problematiky dotýkaly aktivity usnadňující přístup ke vzdělávání, kde však senioři
představovali marginální cílové skupiny. V roce 2016 byl nastaven a plněn vyšší počet aktivit
vztahující se k této problematice, nicméně se jednalo spíše o aktivity malého rozsahu s nižším
dopadem na cílovou skupinu. Do budoucna je třeba více podporovat projekty zabývající se aktivním
a pozitivním stárnutím. Mimo jiné je třeba se zaměřit na přetrvávající nedostatečné kapacity univerzit
třetího věku.
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Rozvoj občanské společnosti

Kvalita rodinného zázemí představuje významný faktor kvality lidského života, potažmo celé
společnosti. Aktivity realizované za účelem podpory rodinného života, posilování výchovných aspektů
vzdělávání a neformálního vzdělávání se v obou sledovaných letech dařilo úspěšně naplňovat. V roce
2015 byly aktivity zaměřeny spíše na podporu slaďování rodinného a pracovního života žen, v roce
2016 byl podporován širší okruh aktivit, který zahrnoval i podporu služeb pro rodiny, společenskou
odpovědnost, preventivní programy na školách apod. Značný posun je patrný v podpoře
neformálního vzdělávání, které bylo v roce 2015 spíše okrajovou záležitostí. Naproti tomu v roce
2016 na něj bylo zacíleno značné množství aktivit (resp. projektů), které se dařilo ve značné míře
naplňovat.
Do budoucna je třeba zachovat rozmanitost aktivit a jejich cílových skupin, které povedou k posílení
výchovné role formálního i neformálního vzdělávání, podporu rodinného života apod.


Sociální začleňování

Na území kraje se nachází poměrně vysoký počet sociálně vyloučených lokalit, který nadále roste.
Kraj se snažil eliminovat nárůst těchto lokalit a osob v nich žijících až v rámci KRP SRLZ v roce 2016.
V předchozím roce (tj. v roce 2015) nebyla prakticky žádná aktivita zaměřená na pomoc osobám
sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením či na regulaci počtu sociálně
vyloučených lokalit. Částečně lze za takovou aktivitu označit projekty zabývající se sociální
ekonomikou, které byly realizovány v obou sledovaných letech a které přispívají k prevenci sociálního
vyloučení. Ostatní aktivity nastavené v roce 2016 nebyly plněny či započala jejich realizace, jelikož
se jedná o dlouholeté akce. Vzhledem k závažnosti této oblasti lze realizované aktivity považovat
za nedostatečné. V následujících letech je třeba klást větší důraz na naplňování nastavených aktivity
a současně nastavovat větší množství aktivit.


Integrace cizinců

V populaci Jihomoravského kraje je poměrně významné zastoupení cizinců. Za účelem jejich úspěšné
integrace bylo realizováno velké množství aktivit rozmanitého charakteru, a to v obou sledovaných
letech. Jednalo se zejména o projekty naplňované širokou škálou aktivit, mezi nimiž lze jmenovat
poradenství, jazykové a vzdělávací kurzy atp., které realizoval především Jihomoravský kraj
(Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců). Pozitivní je skutečnost, že všechny
uvedené aktivity se dařilo úspěšně naplňovat.
Tyto aktivity je třeba i nadále rozvíjet vzhledem k nepřetržitě rostoucímu počtu cizinců v kraji od roku
2011. Současně je třeba se zaměřit na podporu podnikavosti cizinců, a to v souvislosti s klesajícím
počtem podnikajících cizinců.

2.2.1 SHRNUTÍ
Na základě vyhodnocení monitorovacích / informativních zpráv krátkodobých realizačních plánů
Strategie rozvoje lidských zdrojů na jednotlivé roky je možné je vyhodnotit jako intenzivně
naplňované, a to v obou letech (tj. v roce 2015 a 2016). Nastavené aktivity byly plněny, eventuálně
bylo zahájeno jejich plnění (even. příprava plnění, např. byly provedeny analýzy před zahájením
projektů atp.), které zahrnuje víceletou realizaci. Krátkodobý realizační plán SRLZ byl v roce
16
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2015 i v roce 2016 plněn z více než 90 % (v případě roku 2016 sečtou-li se aktivity kompletně splněné
a částečně splněné).
Nejvyšší míra zaznamenané realizace aktivit (a současně i nejvyšší počet aktivit) byla v roce 2015
realizována v oblasti rozvoje a podpory politiky zaměstnanost - typově se jedná o aktivity zaměřené
na spolupráci mezi vzdělávacími organizacemi, o nabídku kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě
na potřeby trhu práce, veřejné služby zaměstnanosti a rovné příležitosti; dále v oblasti celoživotního
učení (tj. aktivity cílené na koordinaci aktivit realizovaných v oblasti celoživotního učení). Nejméně
byla plněna oblast zaměřená na využití a rozvoj inovačního potenciálu, tj. aktivity zaměřené
na podporu organizací s vysokou přidanou hodnotou a lidských zdrojů v oblasti inovací a inovačního
podnikání. Nicméně tato skutečnost souvisí s možností získávání dat z území - zatímco prioritní
osa 3 se koncentruje především kolem aktivit Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Brně, v prioritní
ose 2 je široké spektrum menších institucí a organizací a ne všechny spolupracují a zasílají data
a informace. V otázce rozvoje inovačního potenciálu je Jihomoravský kraj na velmi špičkové úrovni6.
V roce 2016 byly nejvíce plněny aktivity zabývající se integrací cizinců (tj. rozvoj informovanosti,
vzdělanosti a služeb pro cizince atd.). Druhou nejvyšší míru plnění vykázaly aktivity týkající se rozvoje
občanské společnosti (podpora rodinného života a neformálního vzdělávání, posilování výchovných
aspektů vzdělávání) a podpory zaměstnanosti a adaptability pracovních sil, pod které spadaly aktivity
na podporu flexibilních způsobů práce a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, informační
a poradenský servis atd. Nejvíce aktivit bylo plánováno v oblastech kvality a struktury školství
a zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj a inovace. Tyto oblasti byly plněny částečně, což je poněkud
dané tím, že se ve většině případů jednalo o několikaleté projekty, jejichž realizace stále trvá.
Nejméně plněny byly oblasti age managementu a sociálního začleňování, což souvisí s typem aktivit,
kterými byly tyto oblasti naplňovány – jednalo se zejména o víceleté projekty.
Na základě uvedeného vyhodnocení lze pro zpracování nového KRP SRLZ na období 2018–2019
doporučit následující:






zachovat nastavený systém vyhodnocování z KRP SRLZ na období 2016–2017;
klást důraz na zajištění všech parametrů potřebných k vyhodnocení naplňování – zejména
se jedná o zajištění vynaložených nákladů (vč. uvedení částky z rozpočtu JMK) a hodnot
indikátorů výstupů, které ve značném množství aktivit KRP SRLZ na rok 2016 nebyly uvedeny
a bez nichž není možné uvést plnohodnotné vyhodnocení (především pak víceleté);
dodržovat číslování aktivit a dbát na neexistenci duplicitních názvů aktivit;
opatření / aktivity splněné v rámci KRP SRLZ v roce 2016 vyškrtnout a jejich číslování již
nepoužívat, tj. nově zařazeným opatřením / aktivitám nepřiřazovat čísla zrušených opatření
a aktivit, ale přiřazovat jim nová značení, a to mj. zejména z důvodu možnosti porovnání mezi
jednotlivými roky (vyhodnocení).

6

viz Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021. V současné době probíhá zpracování celkového vyhodnocení
regionálního inovačního systému JMK. Informace ještě nejsou k dispozici.
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2.3

SWOT ANALÝZA

Prostřednictvím SWOT analýzy je provedeno roztřídění rozvojových faktorů do čtyř kategorií: silné
stránky (S = strengths), slabé stránky (W = weaknesses), příležitosti (O = opportunities) a hrozby
(T = threats). Silné stránky a příležitosti jsou pozitiva, slabé stránky a hrozby představují negativa.
Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory a výchozím (současným) stavem, příležitosti a hrozby lze
označit za vnější faktory, tj. externí vlivy. Jednotlivá tvrzení výše uvedených čtyř kategorií, jsou
v rámci své kategorii seřazeny dle důležitosti – od nejvyšší po nejnižší.

Silné stránky






























Převážně stabilizovaná sociální skladba obyvatel (i na venkově) a kulturní potenciál
Stabilní růst počtu obyvatel
Příznivá vzdělanostní struktura obyvatel
Atraktivita kraje pro investory
Vysoká životní úroveň obyvatelstva
Migrační atraktivita města Brna a nejbližšího okolí
Přítomnost druhého nejvýznamnějšího pólu růstu v České republice
Dlouhodobě je kraj jedno ze dvou hlavních ekonomických center České republiky
Silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné subjekty atd.)
Vhodné podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky
Silná infrastruktura pro podporu malého a středního podnikání (podnikatelské inkubátory)
v krajském městě
Výhodná geografická poloha kraje
Vysoký podíl vědeckých, technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků
z celkového počtu zaměstnaných osob
Kvalitní institucionální podpora rozvoje lidských zdrojů
Koncepční přístup k řízení rozvoje lidských zdrojů
Rozvinutý networking mezi krajem a významnými partnery v kraji (vč. vysokých škol)
Silné institucionální prostředí pro podporu spolupráce veřejného sektoru vysokých škol,
výzkumných organizací a firem
Výrazný nárůst výzkumných kapacit firem
Značný počet programů na podporu příchodu talentovaných mladých vědců
Velký počet středních podnikatelů s diverzifikovaným zaměřením
Silné pracovní zázemí v diverzifikaci zaměstnanosti (nejvýznamnější zaměstnavatelé
z hlediska počtu pracovníků jsou především organizace z odvětví zdravotní a sociální péče,
vzdělávání, veřejné správy a obrany i subjekty z odvětví dopravy a skladování)
Poměrně vysoká úspěšnost v získávání financí ze strukturálních fondů
Vyšší průměrná mzda ve srovnání s ostatními kraji
Rozvinutý průmysl v Brně a okolí
Kvalitní síť středních škol
Brno jako univerzitní město národního významu
Podpora talentovaných žáků a studentů
Silný neziskový sektor
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Slabé stránky






















Nepříznivá věková struktura obyvatelstva
Vysoký podíl ekonomicky neaktivních osob v populaci
Relativně vysoká nezaměstnanost části území
Relativně vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných
Vysoký podíl absolventů mezi nezaměstnanými
Zhoršující se uplatnitelnost absolventů – kvalifikace neodpovídá potřebám zaměstnavatelů
Dlouhodobý nedostatečný zájem o odborné střední školství
Nechuť zaměstnavatelů přijímat absolventy škol7
Nízká míra spolupráce a provázanosti mezi veřejnými a soukromými subjekty v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací
Úbytek obyvatel v okrajových částech kraje, zejména Hodonínsku
Vysoký počet sociálně vyloučených lokalit a nárůst jejich počtu
Velmi nízká flexibilita pracovní síly (nízký podíl zkrácených úvazků, vedlejších pracovních
poměrů atd.)
Územní disparity v oblasti trhu práce a z hlediska ekonomického rozvoje
Trh práce zaměřen na sektor služeb, podíl pracujících v prvním hospodářském
sektoru v Jihomoravském kraji spíše nižší než na úrovni celé ČR (mohlo by být více využito,
vzhledem k vhodným podmínkám pro zemědělskou výrobu)
Prohlubování ekonomické nerovnováhy mezi příspěvkovými organizacemi a nestátními
neziskovými organizacemi
Dlouhodobě neúspěšné řešení rozvojových problémů (jižní části kraje)
Nedostatečná propagace kraje směrem k zahraničí i dovnitř8
Klesající počet podnikajících cizinců
Chybějící infrastrukturní kapacita ubytování a volnočasového zázemí pro studenty
a zahraniční pracovníky
Nedostatečná kapacita U3V

7

Zjištěno prostřednictvím Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016k 31. 12. 2016 (UJEP 2017)
Nedostatečná propagace kraje směrem k zahraničí (nedaří se prodat potenciál regionu), ale také malé množství
komunikačních kanálů směrem dovnitř (krajské/městské noviny, zpravodaje měst a městských částí), kdy by měla existovat
mnohem soustředěnější kampaň o různých akcích. (PRJMK 2017)
8
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Příležitosti


















Evropské dotační prostředky na podporu konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a kvality
lidských zdrojů
Vytvoření/posílení motivačních nástrojů pro zintenzivnění a rozšíření spolupráce firem,
odborníků z praxe a škol všech stupňů
Rozvoj znalostní ekonomiky
Rozvoj ekonomiky periferních regionů v souvislosti s programy přeshraniční spolupráce
Nové znalostně intenzivní firmy představující významný potenciál pro růst místních zralých
firem formou akvizic
Využívání inovativních forem spolupráce, síťování a integrovaných nástrojů
Zlepšení propojení centra kraje s jeho zázemím
Rozvoj programů zaměřených na zlepšení situace sociálně vyloučených osob či osob
ohrožených sociálním vyloučením a směřujících k prevenci sociálně patologických jevů
Silní a uznávaní aktéři vyvíjející rozvojové aktivity v kraji (JIC, JCMM atd.)
Posílení možností dalšího vzdělávání mimo hlavní centra v kraji
Zajištění dostatečné nabídky vzdělávacích programů a neformálního vzdělávání
Posílení činnosti místních akčních skupin, svazků obcí při rozvoji lidských zdrojů
Legislativní změny podporující uplatňování Age managementu a propracování přístupů
k němu
Možnost spolupráce se sousedními regiony na evropských projektech
Rozvoj sociální ekonomiky (sociální podnikání, sociální služby)
Příchod vědců, studentů a kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí
Stabilní nestátní neziskový sektor

Hrozby












Riziko snižování finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, jejich omezení
Nedostatečná připravenost čerpat či nedočerpat prostředky z evropských fondů
Demografické stárnutí a nutnost zohlednění tohoto trendu ve zdravotnictví, sociálních
službách, důchodovém systému, ekonomice atd.
Posílení rozdílů mezi jednotlivými oblastmi Jihomoravského kraje – centrum a periferní
regiony
Růst mezinárodní mobility umožňující odchod zejména vzdělaných obyvatel do vyspělých
zemí
Legislativní nestabilita (novela zákona o sociálních službách, rozpočtové určení daní apod.)
Rozkolísanost financování sociálních služeb
Snižování podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva
Demografické změny na pracovištích
Nástup průmyslu 4.0 způsobující částečnou nezaměstnatelnost části společnosti
Politicko-bezpečnostní situace spojená s migrační krizí v sousedních zemích
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST – PRIORITY, OPATŘENÍ A AKTIVITY
Návrhová část Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů (dále jen KRP SRLZ)
na období 2018–2019 vychází z výsledků analytické části, reflektuje strukturu Strategie rozvoje
lidských zdrojů 2016–2025 a je aktualizací návrhové části KRP SRLZ na období 2016–2017. Rozvoj
lidských zdrojů v Jihomoravském kraji je realizován ve dvou prioritních osách, které představují
základní rámec návrhové části. Každá prioritní osa je dále členěna do pěti okruhů, které se dále
vydělují do opatření, u nichž je uveden jejich cíl, popis opatření a garant za objednatele. Následně je
v souhrnné tabulce uvedena specifikace jednotlivých aktivit, kterými bude KRP naplňován v letech
2018–2019. U každé aktivity bude uvedena příslušnost k opatření SRLZ, popis obsahu aktivity,
předpokládaný finanční objem aktivity (vč. požadavků na rozpočet kraje), zdroje na realizaci aktivity,
nositelé aktivity, potenciální spolupracující subjekty, cílová skupina a indikátor, kterým bude měřeno
naplňování dané aktivity.
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Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Prioritní osa 1 Vzdělávání a zaměstnanost je zacílena na ekonomické hledisko rozvoje lidských zdrojů
a na podporu konkurenceschopnosti. Primárně cílí na uzpůsobení vzdělávacího systému a jeho
výstupů potřebám trhu práce. Dále v rámci vzdělávání se zaměřuje na rozvoj vzdělávání dospělých
a propojení zaměstnavatelů a školství. Rozvíjí podmínky pro výzkum, vývoj a inovace a na podporu
zaměstnanosti a adaptabilitu pracovních sil.
Okruhy a strategická opatření prioritní osy 1. Vzdělávání a zaměstnanost
1.1 Kvalita a struktura školství

•1.1.1 Optimalizace vzdělávacích oborů
•1.1.2 Posilování kvality vzdělávání
•1.1.3 Hodnocení kvality vzdělávání
•1.1.4 Spolupráce škol
1.2 Propojení školství a praxe
•1.2.1 Přímá podpora spolupráce zaměstnavatelů a škol
•1.2.2 Zvýšení otevřenosti škol veřejnosti
1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace
•1.3.1 Podpora výzkumných a inovačních aktivit
•1.3.2 Podpora znalostního a dovednostního potenciálu žáků a studentů
•1.3.3 Internacionalizace a otevřenost škol
•1.3.4 Získávání kvalifikovaných pracovníků
1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých
•1.4.1 Vytváření koncepčního rámce vzdělávání dospělých
•1.4.2 Koordinace, informovanost, motivace v oblasti vzdělávání
•1.4.3 Zlepšování dostupnosti dalšího profesního vzdělávání
•1.4.4 Podpora profesní mobility
1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil
•1.5.1 Koordinace a spolupráce v oblasti zaměstnanosti
•1.5.2 Informační a poradenský servis v oblasti zaměstnanosti
•1.5.3 Podpora efektivního využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
•1.5.4 Podpora flexibilních způsobů práce
•1.5.5 Zajištění kvalitních podmínek pro zahraniční pracovníky
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Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Prioritní osa 2 Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování se zaměřuje na sociální aspekty
lidských zdrojů v kraji. Cílem prioritní osy je využití potenciálu osob a začlenění do společnosti,
a to zejména v souvislosti se změnou demografické struktury populace (resp. demografickým
stárnutím), sociální strukturou populace a problematikou integrace cizinců.
Okruhy a strategická opatření prioritní osy 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
2.1 Age management

•2.1.1 Rozvoj metod a postupů age managementu
•2.1.2 Poradenství, informovanost a osvěta v oblasti age managementu
•2.1.3 Uplatnění age managementu v organizacích kraje
2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí
•2.2.1 Podpora aktivního stárnutí
•2.2.2 Rozvoj vzdělávání pro seniory
•2.2.3 Posílení mezigeneračního učení
2.3 Rozvoj občanské společnosti
•2.3.1 Podpora rodinného života
•2.3.2 Posilování výchovných aspektů vzdělávání
•2.3.3 Neformální vzdělávání
2.4 Sociální začleňování
•2.4.1 Prevence sociálního vyloučení
•2.4.2 Koncepční řešení problémů sociálně vyloučených lokalit a skupin
2.5 Integrace cizinců
•2.5.1 Koordinace procesu integrace cizinců
•2.5.2 Zvyšování informovanosti v oblasti integrace cizinců
•2.5.3 Rozvoj sociálních a návazných služeb pro cizince
•2.5.4 Vzdělávání cizinců
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3.1 VĚCNÉ VÝCHODISKO KRP – ZAMĚŘENÍ STRATEGICKÝCH OPATŘENÍ SRLZ
3.1.1 Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
1.1 KVALITA A STRUKTURA ŠKOLSTVÍ
Název opatření

Obsah opatření

1.1.1 Optimalizace
vzdělávacích oborů

Opatření vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–2020, priority 1
Kvalita vzdělávání a Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017, priorita 3, opatření 3c2.
Reflexe demografického vývoje, potřeb zaměstnavatelů a předpokládaného/žádoucího budoucího vývoje (např. „Čtvrtá
průmyslová revoluce“ – Průmysl 4.0).
Usměrňování kapacit jednotlivých oborů. Zlepšení uplatnění kariérní diagnostiky a poradenství. Propagace odborného školství na
základních školách i na mateřských školách. Komunikace s institucemi vzdělávání dospělých a promítnutí jejich relevantních
zkušeností do nastavení počátečního vzdělávání.
Opatření vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–2020, priority 1
Kvalita vzdělávání a Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017, priorita 3, opatření 3c5.
Zvýšení efektivity výuky cizích jazyků, EVVO, ICT, matematiky a polytechnických dovedností. Posílení aktivit na rozvoj podnikavosti,
iniciativy a kreativity. Zvyšování kvality škol – nastavení systému kritérií hodnocení škol a podpora rozvoje osobního potenciálu
každého žáka (včetně morálních vlastností i znalostí profese).
Rozvoj alternativního školství na všech úrovních vzdělávacího systému.
Vzdělávání a podpora pedagogického sboru. Vzdělávání pedagogů pro výuku klíčových kompetencí. Podpora uplatnění přístupu
KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring / Metodická podpora, Aktivizační formy výuky), který by měl být rozvíjen
v místních akčních plánech rozvoje vzdělávání.
Budování infrastruktury v odborných centrech vzdělávání (stavebnictví, strojírenství, zemědělství, vinařství). Vznik nových center
odborného vzdělávání (např. elektronika, informační technologie).
Opatření vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–2020, priority 1
Kvalita vzdělávání.
Tvorba systému hodnocení a srovnávání škol. Využití zahraničních zkušeností Reflexe výsledků mezinárodních šetření PISA.
Hodnocení škol a využití výsledků ke zkvalitnění slabších škol. Posílení autoevaluace škol.
Sledování nezaměstnanosti absolventů jednotlivých škol (zejména odborných středních škol) – hodnocení úspěšnosti v praxi.
Sledování, kolik absolventů škol pracuje v oboru pomocí šetření absolventů.

1.1.2 Posilování
kvality vzdělávání

1.1.3 Hodnocení
kvality vzdělávání
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Název opatření

Obsah opatření

1.1.4 Spolupráce škol

Opatření se týká horizontální i vertikální spolupráce všech typů škol. Z hlediska kompetencí kraje a možností SRLZ bude významnou
roli hrát úroveň středních škol.
Sdílení zkušeností, vzájemná podpora, sdílení technického zázemí pro výuku (součástí rozvoj center odborného vzdělávání). Vstupy
pedagogů z vyšších úrovní vzdělávaní do nižších (obohacení výuky, inspirace, motivace).
Zajištění propojenosti a prostupnosti škol – Využívání vhodných návazností škol. Informování o možnostech prostupnosti mezi
(osmiletými) gymnázii a středními odbornými školami a mezi obory středních škol s maturitou a bez maturity s ohledem na využití
předpokladů, schopností a dovednosti žáků. Posílení těchto aspektů při činnosti školských poradenských pracovišť.

1.2 PROPOJENÍ ŠKOLSTVÍ A PRAXE
Název opatření

Obsah opatření

1.2.1 Přímá podpora
spolupráce
zaměstnavatelů a
škol

Opatření vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–2020, priority 3
Sbližování vzdělávání a trhu práce a Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017, priorita 3, opatření 3.c.4., 3.c.10. 3.c.11.
Informační a metodická podpora. Praxe žáků ve firmách, zapojení firem do výuky, vzájemná komunikace a diskuze o nastavení
vzdělávání. Uplatnění prvků duálního systému vzdělávání na středních odborných školách (např. daňové úlevy firmám, zapojení
odborníků z praxe, nadpodniková vzdělávací centra, posílení vazeb podniků, škol, profesních sdružení a hospodářských komor a
odpovídající smluvní řešení apod.). Podpora propojení středního odborného vzdělávání a vědy a výzkumu. Rozvoj center
odborného vzdělávání.

1.2.2 Zvýšení
otevřenosti škol
veřejnosti

Zapojení škol do života obcí a měst. Posílení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči, veřejností, neziskovými organizacemi, Úřadem
práce ČR apod. Využívání prostor škol pro mimoškolní aktivity.
Využití škol při dalším vzdělávání – zejména dosáhnout větší propagace informovanosti veřejnosti o nabídce dalšího vzdělávání
škol.

25

Krátkodobý realizační plán SRLZ 2018-2019

1.3 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE
Název opatření

Obsah opatření

1.3.1 Podpora
výzkumných a
inovačních aktivit

Opatření vychází z Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 (RIS 4).
Klíčové oblasti změn dle RIS 4: A. Proinovační správa a řízení, B. Excelence ve výzkumu, C. Konkurenceschopné inovativní firmy, D.
Evropsky špičkové školství, E. Atraktivní region.
SRLZ se nejúžeji dotýká aktivit z oblasti C. (propojení vzdělávání a praxe – viz okruh SRLZ 1.2, popularizace podnikání a osvojování
jeho základních principů u žáků a studentů), D. (viz okruh SRLZ 1.1).
V rámci tohoto opatření budou přímo zahrnuty činnosti z RIS, které nejsou řešeny v akčním plánu RIS 3 (tj. někde musí být
uchopeny) a nejsou řešeny v jiném opatření SRLZ.
Podpora individuálních vzdělávacích plánů. Osvěta, posilování motivace. Pokračování v Programu podpory nadaných studentů.
Podpora badatelského stylu výuky. Vzdělávání pedagogických pracovníků (vč. těch budoucích) pro práci s talenty.

1.3.2 Podpora
znalostního a
dovednostního
potenciálu žáků a
studentů
1.3.3 Internacionalizace a otevřenost
škol
1.3.4 Získávání
kvalifikovaných
pracovníků

Zapojení a koordinace škol, center volného času, univerzit, vědeckých pracovišť, poradenských institucí apod. Dětské univerzity.
Soutěže žáků / studentů. Neformální vzdělávání v NNO.
Více vztahů se zahraničními školami (ve vazbě na tzv. Boloňský proces), vzájemné výměnné pobyty, s tím spojená výuka jazyků,
poznání jiné země a prostředí atd. Podpora vztahů s českými školami. Programy na podporu studentů jihomoravských škol a
mladých vědeckých pracovníků v získávání zahraničních zkušeností za podmínky návratu do kraje ze zahraničí.
Podpora získání kvalifikovaných pracovníků – zejména pracovníků z oblasti vědy a výzkumu, a to jak ze zahraničí, tak z jiných
regionů Česka. Vytváření podmínek pro adaptaci zahraničních studentů a pracovníků do české populace (v oblasti ubytování a
volnočasového zázemí).
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1.4 ROZVOJ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Název opatření

Obsah opatření

1.4.1 Vytváření
koncepčního rámce
vzdělávání dospělých

Prosazování koncepčního řešení na národní úrovni. Inspirace zahraničními modely (využití „dobré praxe“, Evropský koncept
celoživotního vzdělávání do roku 2025).
Podpora pestrosti forem vzdělávání dospělých (např. zkrácené formy, distanční studium).
Propojení struktur kariérního poradenství pro zaměstnané osoby (adaptace na změny pracovní i životní, podpora komplexnosti a
zajištění kontinuity).
Posílení/zkvalitnění certifikace/akreditace vzdělávacích institucí a lektorů.
Posílení uplatnění andragogiky při vzdělávání dospělých (informování, metodické materiály).
Posílení propojení, resp. sladění národní soustavy povolání a národní soustavy kvalifikací. Rozvoj využívání národní soustavy
kvalifikací.
Sledování a hodnocení kvality.
Posílení informování veřejnosti o možnostech vzdělávání a propagace kurzů. Informování o možnostech ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Osvěta u zaměstnavatelů i u zaměstnanců. Osvěta k možnostem uznávání výsledků dalšího vzdělávání
ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací.
Mapování poptávky po aktivitách profesního vzdělávání. Analýza informací. Posílení informační spolupráce s Úřadem práce ČR.
Rozvoj aktivit Centra vzdělávání všem (medializace, finanční a personální podpora a rozvoj).
Spolupráce mezi školami a soukromými vzdělávacími institucemi.
Prosazování systémových změn na národní úrovni: Zajištění prostupnosti mezi dílčími a úplnými kvalifikacemi, minimalizace
rozporů mezi kódy kvalifikací národního systému kvalifikací a mezi obory vzdělávání, přizvání zástupců škol do sektorových rad.
Realizace Týdnů vzdělávání dospělých.
Omezování bariér v přístupu k dalšímu profesnímu vzdělávání (zejména geografických) – rozvoj nabídky v jednotlivých okresech. Rozvoj
kariérního poradenství v okresech Jihomoravského kraje. Využití středních škol jako přirozených center celoživotního vzdělávání.
Posílení role vysokých škol v dalším profesním vzdělávání.
Podpora znevýhodněných a obtížně dostupných oblastí v rámci území kraje. Podpora vzdělávání v tématech, která jsou v určitých
územích nejsmysluplnější. Podpora vzdělávání osob nad 50 let, aby došlo k prodloužení a ke zkvalitnění jejich pracovního zapojení.
Posilování vazeb mezi dalším profesním vzděláváním a potřebami zaměstnavatelů se zohledněním regionálních specifik.
Rozvoj odborných znalostí a dovedností. Uznávání kvalifikace získané praxí. Rozšíření nabídky školících programů. Posílení profesní
prostupnosti a interdisciplinárního propojování oborů. Pomoc firmám, které hledají určité profese.

1.4.2 Koordinace,
informovanost,
motivace v oblasti
vzdělávání

1.4.3 Zlepšování
dostupnosti dalšího
profesního vzdělávání

1.4.4 Podpora
profesní mobility
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1.5 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍCH SIL
Název opatření

Obsah opatření

1.5.1 Koordinace a
spolupráce v oblasti
zaměstnanosti
1.5.2 Informační a
poradenský servis
v oblasti
zaměstnanosti
1.5.3 Podpora
efektivního využívání
nástrojů aktivní
politiky
zaměstnanosti
1.5.4 Podpora
flexibilních způsobů
práce

Pravidelná setkávání a řešení problémů klíčových aktérů – uplatnění přístupů Jihomoravského paktu zaměstnanosti. Dohoda a
úzká spolupráce Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Úřadu práce ČR a odborových organizací.

1.5.5 Zajištění
kvalitních podmínek
pro zahraniční
pracovníky

Realizace průzkumů zaměstnanosti (mimo jiné vytvoření jednotného webového prostředí pro sběr a informací), spolupráce s
Úřadem práce ČR, nestátními neziskovými organizacemi, zaměstnavateli a obecními a městskými samosprávami. Informační
podpora sociálního podnikání.
Spolupráce s podniky v návaznosti na rekvalifikační kurzy. Podpora stáží ve firmách. Zlepšení vazeb rekvalifikačních kurzů a potřeb
firem. Posilování a rozšiřování fungování sociálních podniků – využití sociálního podnikání k zaměstnávání znevýhodněných osob
na trhu práce (více viz opatření 2.4.2)

Osvěta, informační podpora.
Podpora většího uplatnění flexibilních způsobů práce (zkrácené úvazky, sdílený pracovní úvazek, distanční práce, volná pracovní
doba….). Rozvíjení konceptu slaďování rodinného a pracovního života. Podpora rovných příležitostí mužů a žen.
Téma je součástí Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015–2019 v prioritě 2. Slučitelnost rodiny a
zaměstnání prostřednictvím opatření na podporu zaměstnavatelů, za spolupráce OSV, OKŘ a ÚŘK a v prioritě 3. Podpora služeb pro
rodiny prostřednictvím opatření na v oblasti podpory služeb institucionální i neinstitucionální péče o děti.
Určitá návaznost na opatření 1.3.4. Vytváření příjemného prostředí pro život zejména kvalifikovaných pracovníků, kteří se podílí na
rozvoji znalostní ekonomiky kraje. Informační podpora. Tvorba zázemí pro jejich rodinné příslušníky.
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3.1.2 Prioritní osa 2 Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
2.1 AGE MANAGEMENT
Název opatření

Obsah opatření

2.1.1 Rozvoj metod a
postupů age
managementu
2.1.2 Poradenství,
informovanost a
osvěta v oblasti Age
managementu

Aplikace a testování zahraničních přístupů, shromažďování informací. Spolupráce organizací zabývajících se aplikací age
managementu a sdílení jejich zkušeností. Reflexe fungování metod na základě zpětné vazby od zaměstnavatelů a zaměstnanců.

2.1.3 Uplatnění age
managementu v
organizacích kraje

Informování firem, pomoc firmám při uplatňování age managementu. Spolupráce a koordinace vzdělávacích institucí. Vzdělávání
lektorů a metodiků age managementu. Zapojení místních akčních skupin do šíření informací směrem k podnikatelům na jejich
území.
Vytváření podmínek, v nichž by mohli starší a zkušení pracovníci dobře předávat své zkušenosti mladším pracovníkům. Podpora
předávání zkušeností s tímto procesem.
Informování zástupců krajem zřizovaných organizací o age managementu. Vzdělávání vedoucích pracovníků organizací. Metodická
podpora procesu uplatnění age managementu. Vzájemné předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.
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2.2 AKTIVNÍ A POZITIVNÍ STÁRNUTÍ
Název opatření

Obsah opatření

2.2.1 Podpora
aktivního stárnutí

Posilování informovanosti o zdravém životním stylu. Realizace preventivních programů.
Zvyšování informovanosti společnosti o potřebách starších osob a zvyšování otevřenost vůči těmto potřebám. Ochrana před
projevy špatného zacházení a diskriminace na základě věku. Odstraňování sociálních bariér.
Podpora sociálního podnikání s cílovou skupinou senioři (nad 65 let) a osoby blížící se seniorskému věku (50 – 64 let).
Podpora využití relaxačních tělovýchovných aktivit (zlepšování zdravotního stavu).
Rozvoj tzv. senior pointů – sítě kontaktních míst, kde mohou senioři získat potřebné informace a v rámci těchto míst také probíhají
různé kurzy.
Podpora klubů aktivních seniorů. Vzdělávání animátorů aktivit pro seniory.
Opatření se dotýká všech věkových skupin dospělých.
Posilování informovanosti o nabídce vzdělávání. Propagace vzdělávacích aktivit –neformálního vzdělávání (využití knihoven).
Zvýšení nabídky kurzů pro seniory (cenově zvýhodněné vzdělávání). Rozvoj Univerzit 3. věku a využití potenciálu zájemců o U3V
k motivaci mladších generací ke vzdělávání, odbornému a osobnímu růstu. Realizace vzdělávacích aktivit pro seniory a akcí
rozvíjejících / uchovávajících dovednosti seniorů.
Tvorba vzdělávacích aktivit pro seniory i na středních školách (důležité zejména v regionech vzdálenějších od Brna, kde senioři
nabídky kurů U3V mohou využít jen obtížně).
Setkávání různých generací. Sdílení životních zkušeností. Předávání tradic, kultury, hodnot, zvyků. Pořádání různých kurzů.
Rozvoj dobrovolnické činnosti. Posílení spolků.
Pokračování aktivit na podporu mezigeneračního dialogu (diskuze, společná setkání apod. dětí/žáků a seniorů).
Podpora inovativních aktivit propojujících generace a rozvoj možností vzájemné pomoci jednotlivých generací.

2.2.2 Rozvoj
vzdělávání pro
seniory

2.2.3 Posílení
mezigeneračního
učení
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2.3 ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Název opatření

Obsah opatření

2.3.1 Podpora
rodinného života

Informační a osvětová činnost v oblasti výchovy v rodinách (vazba na Strategii romské integrace v Jihomoravském kraji na období
2014–2018, která zdůrazňuje podporu aktivního rodičovství). Poradenství pro rodiny při řešení výchovných problémů.
Podpora vzniku funkčních rodin, kvality rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny (vazba na Koncepci rodinné politiky
Jihomoravského kraje na období 2015-2019 a na roční Akční plány rodinné politiky Jihomoravského kraje). Podpora budování
zázemí pro rodiny s dětmi.

2.3.2 Posilování
výchovných aspektů
vzdělávání
2.3.3 Neformální
vzdělávání

Důraz na rozvoj hodnot, na předcházení a řešení problémů.
Rozvoj sociálních návyků a dovedností, prevence sociálně patologických jevů.
Občanské vzdělávání dospělých.
Rozvoj organizovaných výchovně-vzdělávacích aktivit mimo formální vzdělávací systém. Posílení nabídky vzdělávacích aktivit
v periferních regionech. Rozvoj dobrovolnické činnosti.
Podpora neformálního vzdělávání. Podpora zájmového technického vzdělávání a podpora nových soutěží technického zájmového
vzdělávání i ze strany zaměstnavatelů.
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2.4 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Název opatření

Obsah opatření

2.4.1 Prevence
sociálního vyloučení

Posílení role obcí a místních aktérů (např. místních akčních skupin) při identifikace lokalit a skupin potenciálně ohrožených
sociálním vyloučením a jejich informační a metodická podpora při zprostředkování specializované pomoci. Osvěta mezi starosty
(řešení v zárodku před vznikem problému). Posilování role rodiny při prevenci sociálního vyloučení (viz Koncepce rodinné politiky
JMK). Sociální aktivizace. Prevence kriminality (uplatňování asistentů prevence kriminality).
Posílení koordinace činnosti relevantních aktérů (obce, neziskové organizace, zaměstnavatelé, pracoviště Úřadu práce ČR,
Agentury pro sociální začleňování). Společné zapojení více aktérů. Využití možnosti sociálních podniků (více k jejich rozvoji viz
opatření 2.4.2). Zvýšení zvažování možných dopadů rozhodnutí krajské samosprávy i místních samospráv na vznik a řešení
sociálního vyloučení. Podpora vypisování společensky odpovědného zadávání zakázek.
Informační a metodická podpora řešení tíživých situací. Důraz na vzdělávání předcházející vyloučení, např. finanční gramotnost.
Osvěta. Sdílení dobrých praxí v oblasti prevence sociálního vyloučení. Rozvoj sociálních inovací – Hledání a uskutečňování nový a
oproti dostupným alternativám lepších řešení, která naplňují naléhavé sociální (resp. společenské) potřeby a zároveň vytvářejí
nové sociální vztahy nebo spolupráce. Sdílení zkušeností ze sociálních inovací a jejich šíření.
Rozvoj sociálních služeb pomáhajících se sociálním vyloučením (viz priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK na
období 2015–2017 pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi: 1. Doplnění systému služeb pro osoby vyloučené nebo
ohrožené sociálním vyloučením s ohledem na potřebnost v lokalitě, 2. Podpora stávajících kapacit zařízení zařazených do krajské
sítě se zaměřením na zvyšování kvality a provázanosti jednotlivých služeb).
Zvyšování informovanosti o nástrojích a možnostech řešení sociálně vyloučených lokalit a skupin. Sdílení dobrých praxí v oblasti
řešení sociálního vyloučení. Hledání nových modelů řešení. Rozvoj modelů sociálního bydlení. Využití koordinační role místních
akčních skupin.
Posilování využívání vytvořených nástrojů spolupráce obcí a Agentury pro sociální začleňování pro řešení sociálního vyloučení:
Uzavírání lokálních partnerství a uplatňování koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Uplatňování co
nejkomplexnějších řešení. Důsledné uplatňování všech nezbytných prvků procesu úspěšného řešení sociálního vyloučení – odhodlání
politické reprezentace, identifikace příčin a jejich souvislosti, sdílení dobrých praxí, přijetí odpovědnosti, spolupráce, prevence,
individuální přístup a participace. Zpracování strategií sociálního začleňování v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách (v
návaznosti na existující stupeň spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.
Rozvoj sociálního podnikání (informovanost a osvěta, vytvoření registru sociálních podniků, koordinace jejich činnosti a územního
rozložení, nastavení stabilních podmínek pro fungování, zadávání zakázek veřejné správy v určitých oblastech zejména sociálním
podnikům, vybudování systému informační, metodické a vzdělávací podpory sociálních podniků, tvorba pracovních míst
v návaznosti na speciální školství).

2.4.2 Koncepční
řešení problémů
sociálně vyloučených
lokalit a skupin
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2.5 INTEGRACE CIZINCŮ
Název opatření

2.5.1 Koordinace
procesu integrace
cizinců

2.5.2 Zvyšování
informovanosti
v oblasti integrace
cizinců

2.5.3 Rozvoj
sociálních a
návazných služeb pro
cizince

Obsah opatření
Tvorba střednědobých programů integrace cizinců třetích zemí na území Jihomoravského kraje a práce s akčními plány. Přiměřené
zohlednění i potřeb cizinců ze zemí EU v oblastech, které s programem integrace souvisí.
Zřízení pozice krajského koordinátora integrace cizinců a vytvoření podmínek pro jeho činnost.
Koordinace činnosti krajské poradní platformy pro integraci cizinců. Posílení spolupráce a výměny informací mezi subjekty
zabývajícími se integrací cizinců.
Rozvoj spolupráce s obcemi a zaměstnavateli cizinců (posílení zapojení významných zaměstnavatelů cizinců a obcí při informování
a poradenství cizincům a při řešení konkrétních životních situací).
Zajištění analytické činnosti (aktivní zjišťování potřeb cizinců). Identifikace lokalit s větším množstvím cizinců a jejich specifik.
Cílovou skupinou opatření jsou subjekty a osoby zabývající se integrací cizinců, resp. s cizinci přicházejícími do intenzivního kontaktu
(zaměstnavatelé, obce)
Zvyšování informovanosti, odborných znalostí a dovedností osob v přímém kontaktu s cizinci (zástupci organizací, kteří při výkonu
svého zaměstnání přicházejí s cizinci do kontaktu, především zástupci veřejného a neziskového sektoru).
Podpora integračních aktivit – informovanost majoritní společnosti.
Vzájemná informovanost jednotlivých zainteresovaných skupin o vlastních aktivitách.
Finanční a technická podpora informačního webového portálu www.cizincijmk.cz.
Zajištění vzniku a distribuce kvalitních tištěných informačních materiálů – finanční zajištění tvorby, tisku a pravidelné aktualizace
informačních letáků v jazykových mutacích.
Aktivitní zapojení cizinců do veřejného života (interkulturní pracovníci; vytváření koncepčních materiálů; fungování subjektů
pracujících v oblasti integrace – dobrovolníci, komunitní tlumočníci apod.).
Zvyšování informovanosti majoritní společnosti a cizinců – kampaň zacílená na propagaci služeb Centra a aktivit JMK zaměřených
na oblast integrace.
Cílovou skupinou jsou přímo cizinci, zejména z 3. zemí.
Zajištění činnosti Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců.
Posílení informovanosti cizinců o nabídce integračních služeb v regionu.
Zajištění odborného sociálního a právního poradenství (ambulantní a terénní formou).
Zvyšování socio-kulturní orientace ve specifických oblastech týkajících se pobytu na území ČR.
Rozvoj dalších vzdělávacích kurzů usnadňujících zapojení do společnosti (adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích
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Název opatření

2.5.4 Vzdělávání
cizinců

Obsah opatření
zemí).
Posílení činnosti interkulturních pracovníků (cizinců, kteří pomáhají dalším cizincům) a komunitních tlumočníků.
V případě poradenství pro řešení různých životních situací a využívání různých služeb mají cizinci ze zemí EU stejná práva na
využívání jako občané ČR.
Opatření realizovaná v rámci podpory vzdělávání cizinců jsou závislá na věku a odrážejí se v nich specifické požadavky těchto
skupin: děti a dospělí.
a) Děti:
Podpora bezplatné přípravy k začleňování žáků migrantů (dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU i ostatních
migrantů) do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků (podle § 20 školského
zákona).
Metodická podpora zřizovatelů škol vč. odborného vzdělávání.
b) Dospělí:
Zajištění kvalitního, místně, časově a finančně dostupného vzdělávání. Odstraňování jazykové bariéry – zlepšení jazykové situace
ve vztahu k integraci na trh práce.
Podpora profesního vzdělávání a rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů dle potřeb cizinců v kontextu potřeb trhu práce.
Odborné poradenství v návaznosti na adaptabilitu na trh práce.
Tvorba podpůrných sítí služeb zaměstnanosti
Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků.
Ve vztahu k cizincům ze zemí EU bude věnována i pozornost zlepšování informovanosti a rozšiřování nabídky kurzů českého jazyka
pro cizince ze zemí EU. Zde je třeba nalézt vhodnou kombinaci zdrojů financování.
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4 SPECIFIKACE AKTIVIT KRÁTKODOBÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU
Aktivity KRP byly nastaveny na základě využití několika informačních zdrojů. Prvotním podkladem byl
předchozí KRP SRLZ na období 2016–2017. Následně byly do jeho struktury zakomponovány dílčí
oborové koncepce Jihomoravského kraje, zohledněny byly výstupy realizovaných průzkumů
(např. průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016 a stávající dotační programy
Jihomoravského kraje. Aktivity byly doplňovány i prostřednictvím jednání s pracovními skupinami
(tj. pracovní skupiny Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje - Pracovní skupina
pro oblasti vzdělávání a zaměstnanost a Pracovní skupina pro sociální oblast) a Radou pro rozvoj
lidských zdrojů Jihomoravského kraje a dalšími aktéry rozvoje lidských zdrojů.
Požadavky na rozpočet kraje v případě roku 2018 a 2019 vychází obvykle ze schváleného rozpočtu
kraje a z doporučení jednotlivých aktérů rozvoje lidských zdrojů, kteří se k aktivitám vyjadřovali
v rámci připomínkovacího řízení či v rámci odborného semináře. V případě, že se v roce 2018
předpokládá pokračování realizace aktivity, která byla nastavena v předchozím KRP SRLZ na období
2016–2017, tak byly aktuální částky pro tento rok doplněny příslušným nositelem aktivity.
Celkem bylo nastaveno 72 aktivit, 49 v prioritní ose 1 a 23 v prioritní ose 2.
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Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.1 Kvalita a struktura školství

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

1.
1.1

1.1.1

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

JMK–OŠ

SŠ, ZŠ, MŠ

SŠ, ZŠ, MŠ,
učitelé,
děti a žáci

viz indikátory a
monitoring DZV

počet oslovených
účastníků (odhad)

2019

Vzdělávání a zaměstnanost
Kvalita a struktura školství

1.1.1.1 Realizace
Dlouhodobého záměru
vzdělávání JMK

Opatření v rámci okruhu 1.1 jsou ve
většině případů součástí Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací JMK-OŠ JMK-OŠ
soustavy JMK 2016–2020 (DZV) a budou v rámci v rámci
naplňována a sledována v rámci této
běžnéh běžnéh rozpočet kraje
koncepce (většina konkrétních činností o finan- o finannení tedy opakována, až na specifické
cování cování
případy, které SRLZ prohlubuje/více
zdůrazňuje).

1.1.1

1.1.1.2 Prezentace
odborných středních
škol

Prezentace odborných středních škol JMK
v OC Olympia.
Realizace Veletrhu odborného vzdělávání
v rámci Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně

620 +
650

620 +
650

rozpočet kraje

JMK–ORR

SŠ

žáci ZŠ
a jejich
rodiče

1.1.1

1.1.1.3 Propagace
odborných středních
škol na ZŠ

Vytvoření propagačních podkladů a
distribuce na ZŠ a v rámci prezentací SŠ,
např. „Katalog podporovaných oborů“.
Medializace – zajištění publicity
dlouhodobě poptávaných oborů.

200

200

rozpočet kraje

JMK–ORR

ZŠ, SŠ

žáci ZŠ
a jejich
rodiče

počet mediálních
výstupů

1.1.1

1.1.1.4 Vzdělávání
pedagogických
pracovníků

Vytváření a realizace akreditovaných i
neakreditovaných vzdělávacích programů
pro pedagogické pracovníky, kteří na
školách realizují kariérové poradenství a
výuku tématu Člověk a svět práce

-

aktuálně
nelze
určit

rozpočty škol

CVV (SŠSŘ
B-B)

ZŠ, SŠ, VOŠ

pedagogičtí
pracovníci
ZŠ, SŠ, VOŠ

počet proškolených
pedagogických
pracovníků

1.1.1

1.1.1.5 Zkvalitňování

Projekt JMK. Souvisí s opatřeními 1.1.4 a

–

aktuálně

OP VVV

CVV

ZŠ, SŠ, VOŠ,

pedagogi

dle projektu
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Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.1 Kvalita a struktura školství

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

kariérového poradenství 1.4.1. Realizace ve vazbě na Krajský akční
ve školách
plán vzdělávání, v němž je kariérové
poradenství jako průřezové téma. Souvisí
s naplňováním opatření 3c4 DZV.
Realizace aktivit zaměřených na zvyšování
profesních kompetencí pedagogických
pracovníků realizujících kariérové
poradenství.

1.1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.1.6 Sdílení učeben
středních škol

Sdílení odborných učeben středních škol,
pro výuku žáků jiných SŠ nebo ZŠ. Cílem je
větší využití kvalitně vybavených prostor
SŠ, vytváření sítí spolupracujících škol a
realizace výuky v prostředí s moderním
materiálním vybavením JMK.

1.1.1.7 Podpora
technické výchovy
v mateřských školách

Podpora zapojení MŠ do programu
"Technické MŠ" formou proškolení
pedagogických pracovnic MŠ, tvorbou
metodických materiálů a metodickou
podporou. Součástí projektu je podpora
vytváření technických koutků.

Projekt JMK. Popularizace přírodních věd a
technických oborů u žáků SŠ, zapojení rovněž
žáků a pedagogů 2. stupně ZŠ a jejich
1.1.2.1 Rozvoj
pedagogů.
Rozvoj přirozených dovedností
přirozených dovedností
žáků
ve
vazbě
na přírodní vědy. Podpora
žáků v přírodních vědách
zájmu
o
přírodovědné
a technické obory ve
a technických
vazbě
na
dlouhodobě
poptávané
profese na
dovednostech
trhu práce. Podpora talentovaných žáků na

-

200

200

2019
nelze
určit

-

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

(3.5_IP1)

(SŠSŘ B-B)

ÚP, PPP

čtí
pracovníci
ZŠ, SŠ,
VOŠ; žáci
ZŠ, SŠ,
studenti
VOŠ;
veřejnost

rozpočet kraje

OP VVV

200

JMK, OP VVV

200

Interreg V-A
At/CZ,
rozpočet kraje
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JMK-OŠ

JMK-OŠ

JMK–ORR

střední školy

školy,
HK-Brnovenkov

Indikátor

střední
školy,
základní
školy

počet středních škol
počet základních škol
zapojených do sdílení
učeben

mateřské
školy

počet MŠ zapojených
do programu
Technické MŠ,
počet proškolených
pedagogů MŠ

JCMM, HKžáci a
Brno-venkov
pedagogové
+ další partneři
SŠ a ZŠ
dle projektu

dle projektu

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.1 Kvalita a struktura školství

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

žáci a
pedagogové
SŠ

počet projektů

žáci a
studenti

dle projektu

2019

SŠ a ZŠ. Přeshraniční přenos zkušeností mezi
vzdělávacími institucemi. V případě
pedagogů, kteří vyučují přírodovědné a
technické předměty, rozvoj didaktických
kompetencí směrem k zážitkové pedagogice,
dialogické edukaci a badatelsky orientované
výuce.

1.1.2

1.1.2.2 Rozvoj center
odborného vzdělávání

1.1.2

1.1.2.3 Popularizace
podnikání na ZŠ, SŠ
a VŠ

1.1.2

9

Budování infrastruktury a zajišťování
aktuálně aktuálně
SŠ – centra
vybavenosti ve zřízených centrech
IROP
9
nelze
nelze
odborného
odborného vzdělávání. Realizace projektů
rozpočet kraje
určit
určit
vzdělávání
SŠ, které jsou zařazeny do COV. Vytváření
nových center pro potřebné obory.
Popularizace podnikání a rozvoj myšlení u
žáků ZŠ a SŠ a studentů VŠ

Realizace stáží pedagogických pracovníků v
zahraničí za účelem zvyšování kompetencí
1.1.2.4 Stáže učitelů SŠ v
odborných učitelů. Stáže by měly vést k
zahraničí
propojení praxe s teoretickými vědomostmi
a vzájemné reflexi.

–

100

–

100

OP VVV,
JIC, KHK JM
rozpočet kraje

Erasmus+

Jsou zřízena centra odborného vzdělávání pro obory stavebnictví, strojírenství, zemědělství, vinařství.

38

JMK

JMK-OŠ

střední školy,
pedagogičtí
HK-Brnopracovníci
venkov

Počet pedagogických
pracovníků SŠ
absolvujících stáž
v zahraničí

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.1 Kvalita a struktura školství

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

1.1.2

1.1.2.5 Rozvoj
podnikavosti a kreativity
v základních a středních
školách

Iniciace vzniku sítí spolupracujících škol
podporujících podnikavost, podpora
profesní způsobilosti pedagogů a jejich
kompetencí pro rozvoj výuky v oblasti
podnikavosti, podpora žákovských
miniprojektů.

1.1.4

1.1.4.1 Rozvinutí
spolupráce SŠ v rámci
center odborného
vzdělávání

Využití vybudované infrastruktury
v centrech odborného vzdělávání ke
zkvalitnění odborné přípravy v dalších SŠ
(např. krátkodobé stáže žáků, hostování
odborníků na specifická témata,
vzdělávání pedagogů).

500

3 500

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

JMK, HK

pedagogové
a žáci
základní školy,
základních,
střední školy,
středních a
vyšší odborné
vyšších
školy
odborných
škol

Indikátor

2019

500

5 000
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OP VVV

rozpočty škol odborné SŠ

KHK JM

odborné
střední
školy

počet proškolených
pedagogů,
počet realizovaných
žákovských
miniprojektů

počet SŠ zapojených
do spolupráce
v centrech
odborného
vzdělávání

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.2 Propojení školství a praxe

Opatř.
SRLZ

1.2

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

KHK JM

hospodářské
komory,
střední školy

žáci SŠ

počet podnikatelů
nově poskytujících
praxi žákům SŠ

HK, JMK

žáci
speciálních
SŠ

Počet vytvořených
míst

ZŠ, SŠ
JMK-ORR
JMK-OŠ
KSP

veřejnost
NNO

počet poboček CVV
ve školách

2018

2019

–

–

rozpočty škol

-

Subjekty
podporují-cí
OP
Zaměstnanost
sociální
podnikání

Propojení školství a praxe

1.2.1

1.2.1.1 Posilování
zapojení odborníků z
praxe do výuky

Zapojení firem do výuky, vzájemná
komunikace a diskuze o nastavení
vzdělávání.
Zapracování spolupráce firem a škol při
realizaci odborného výcviku/odborné
praxe a při zapojení firem do výuky do
ŠVP (úprava šablon pro plánování
spolupráce).

1.2.1

1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních
a praktických škol JMK s
potenciálními
zaměstnavateli

Vytvoření seznamu škol a žáků, příprava
konkrétních žáků pro konkrétní
zaměstnavatele. Projekt KSP z EU do
programů „Sociálních inovací“.

1.2.2

1.2.2.1 Využití
potenciálu škol jako
přirozených
komunitních center pro
potřeby veřejnosti a
v životě obcí

Realizace aktivit Centra vzdělávání všem
na 4 pracovištích v Jihomoravském kraji.
Podpora propagace aktivit škol určených
pro veřejnost.

10

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

400

*

10

*

V rámci financování činnosti Centra vzdělávání všem.
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rozpočet kraje

CVV
(SŠSŘ B-B)

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

1.3

1.3.1

1.3.1

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

2019

Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj a inovace
Realizace projektu Ph.D. Talent (tvorba
stabilních finančních podmínek během
studia – motivace a podpora
talentovaných studentů, celkové náklady
1.3.1.1 Zlepšování
podmínek pro doktorské 18 mil. Kč). Realizace projektu Brno Ph.D.
Talent International (Tvorba atraktivních
studium
podmínek pro příchod a působení
talentovaných doktorandů
v přírodovědných a technických oborech v
městě Brně, celkové náklady 110 mil Kč)
Realizace projektů MU, MENDELU, VFU
1.3.1.2 Rozvoj kvality
zaměřených na posílení kvality, inovace a
doktorských studií
vznik nových doktorských studijních
programů

JCMM

VŠ
město Brno

doktorští
studenti

počet podpořených
doktorandů celkem,
počet podpořených
doktorandů
v přírodovědných a
technických oborech

–

–

Horizont
2020,
rozpočet
města Brna

–

–

OP VVV,
zdroje VŠ

MU
MENDELU
VFU

zahraniční VŠ

doktorští
studenti

počet realizovaných
projektů
dle projektů

výzkumné
instituce

vědečtí
pracovníci

počet realizovaných
projektů
dle projektů

1.3.1

1.3.1.3 Budování
excelentních
výzkumných týmů

Realizace projektů vysokých škol a
výzkumných center uvedených v Akčním
plánu RIS JMK (červen 2016)

–

–

OP VVV

MENDELU
MU
VUT
v.ú.

1.3.1

1.3.1.4 Spolupráce
vysokých škol s aplikační
sférou a aplikace
výsledků výzkumu

Projekty 1) Rozvoj komercionalizace
výsledků VaV Masarykovy university
2) Posílení a rozvoj aktivní spolupráce
MENDELU s aplikační sférou
jihomoravského regionu

–

–

OP VVV

MU
MENDELU

podnikatelé

podnikatelé

dle projektů

1.3.1

1.3.1.5 Provoz
inkubátoru sociálních
podniků

Projekt podporuje provoz sociálního
inkubátoru, který podporuje vytváření
nových sociálních podniků, podporuje

200

200

OP
Zaměstnanost

Subjekty
podporující
sociální

Obce, JMK

osoby
znevýhodněné na

počet vytvořených
sociálních podniků,
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Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

stávající sociální podniky, podporuje a
vytvářejí sociální inovace.

1.3.2

1.3.2.1 Program podpory
nadaných studentů v
JMK

Pokračování ve stávajícím dotačním
programu JMK: podpora škol s
vynikajícími výsledky žáků ve školních
soutěžích, talentovaná mládež,
středoškolská odborná činnost a školní
předmětové soutěže.

*

1.3.2

1.3.2.2 Koordinace
podpory rozvoje
nadaných dětí

Sledování probíhajících aktivit a
koordinace škol, center volného času,
univerzit, vědeckých pracovišť,
poradenských institucí apod.

*

1.3.2

1.3.2.3 Podpora výchovy
talentů v mateřských
školách

Cílem projektu je vzdělávat pedagogické
pracovníky v oblasti výchovy talentů
v mateřských školách a práci s nimi.

1.3.2.5 Výchova
budoucích pedagogů
pro rozvoj práce s
talenty

Projekt je zaměřený na vytváření
podmínek a zlepšení výchovy práce
s talenty (vyhledávání, diagnostika,
práce talenty od nejnižšího věku).
Realizace vzdělávacích aktivit vedoucích k
rozvíjení odborných znalostí budoucích
pedagogických pracovníků tak, aby byli

1.3.2

trhu práce

počet podpořených
osob

–

JMK - OŠ

JCMM

6

rozpočet kraje

JCMM

školy, CVČ,
NNO, vědecká
pracoviště

nadané
děti

JCMM

žáci
mateřské
mateřských
školy, vědecká
škol
pracoviště

*

-

-

rozpočet
JCMM

-

Indikátor

podnikání

rozpočet kraje

6

11

Cílová
skupina

6

*

-

Spolupracující
subjekty

talentovaní
a
mimořádně
nadaní žáci
ZŠ a SŠ

11

-

Nositel
aktivity

Masarykova
univerzita

univerzity,
vysoké školy

počet vytvořených
pracovních míst

počet proškolených
pedagogických
pracovníků

zanesení vzdělávacích
aktivit vedoucích
k rozvíjení odborných
budoucí
znalostí budoucích
pedagogové
pedagogických
pracovníků v oblasti
péče o talenty do
sylabů studijních

Celková částka na z rozpočtu kraje určená v roce 2016 Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu na zajištění činností v aktivitách spojených s podporou nadaných žáků a studentů a
zajištění programů mezinárodních mobilit činí 12 mil. Kč (11 mil. Kč členský příspěvek, 1 mil. Kč dotace).
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Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

schopni pracovat s talenty.
Cílovou skupinou jsou budoucí
pedagogové (tj. studenti studijních
programů Specializace v pedagogice) –
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ.

1.3.2

1.3.2.6 Vzdělávání
pedagogických
pracovníků pro práci s
talenty

Aktivita je součástí Krajské sítě podpory
nadání (KPSN), která vychází z Koncepce
podpory rozvoje nadání a
péče o nadané na období 2014–2020
schválené MŠMT.

oborů

-

-

MŠMT

NIDV

střední školy

pedagogičtí
pracovníci

4000

4000

rozpočet kraje

JMK–OŠ

SŠ, VOŠ

žáci a
pedagogové
SŠ, VOŠ

1.3.3

Dotační program JMK: Podpora
spolupráce středních nebo vyšších
odborných škol se zahraničními partnery a
1.3.3.1 Dotační program partnery v partnerských regionech JMK,
“Do světa”!
rozvoj jazykových znalostí žáků a
studentů, zlepšení kvality výuky cizích
jazyků na středních a vyšších odborných
školách.

1.3.3

Cílovou skupinou programu jsou studenti
vysokých škol a univerzit a mladí vědečtí
pracovníci, kterým bude zajištěna
zahraniční zkušenost ve formě studia /
pracovního pobytu se zárukou jejich
návratu zpět.
Nepřímá podpora ze strany kraje
nefinančního charakteru.

-

-

-

JCMM

univerzity,
vysoké školy

studenti VŠ,
mladí vědci

1.3.3.3 Návrat talentů ze Sdílení dobré praxe v oblasti programů
zahraničí i jiných regionů stimulujících individuální návraty vysoce
ČR
vzdělaných emigrantů (zejména vědců a

-

-

-

JCMM

výzkumná
pracoviště,
univerzity,

vědečtí
pracovníci

1.3.2

1.3.3.2 Program „brain
gain“

Indikátor
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počet podpořených
škol

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace

Opatř.
SRLZ

1.3.4

1.3.4

Aktivita
(číslo a název)

1.3.4.1 SoMoPro III

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

výzkumníků) působících v zahraničí i
v jiných regionech Česka. Realizovány
budou studijní návštěvy, workshopy a
pilotní projekty za účelem výměny sdílení
úspěšných opatření.

vysoké školy

Pokračování v projektu na podporu
příchodu špičkových vědců a jejich
vědecké činnosti v JMK.

špičkoví
vědci

počet podpořených
vědců
v přírodovědných
a technických
oborech

VŠ studenti
a
pracovníci

počet podpořených
osob

Realizace programů mezinárodních
mobilit a podpora příchodu talentovaných
zahraničních VŠ studentů, doktorandů a
1.3.4.2 Podpora
pracovníků.
příchodu zahraničních
výzkumných pracovníků
Realizace projektu EURAXESS Česká
republika.
Realizace projektu EURES

12900 10000

6

*

6

*

44

Horizont 2020
rozpočet kraje

JMK
JCMM

VŠ
výzkumná
centra

rozpočet kraje
MŠMT
EUPRO II

JCMM
MU

VŠ

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

1.4

12

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

rozpočet kraje

CVV (SŠSŘ
B-B)

školy,
vzdělávací
instituce

veřejnost

počet nových kurzů
počet nových
poskytovatelů

OP VVV

JMK-OŠ

CVV, Svaz
průmyslu a
dopravy ČR,
Hospodářská
komora Brno

Zaměstnavatelé,
střední
školy,
veřejnost

dle projektu

rozpočet kraje

AIVD, KHK
JM

ÚP ČR, ANNO,
KHK JM, CVV

odborná
i široká
veřejnost

celkový počet
účastníků akcí

2019

Rozvoj vzdělávání dospělých

1.4.2

Rozvoj databáze dalšího vzdělávání se
1.4.2.1 Posílení
službou internetového poradenství.
informovanosti v oblasti
Informování veřejnosti a zaměstnavatelů
vzdělávání dospělých
o nabídce dalšího vzdělávání v JMK.

1.4.2

1.4.2.2 Podpora
spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů
pro potřeby dalšího
vzdělávání v JMK

Zvyšování informovanosti zaměstnavatelů
o možnostech dalšího vzdělávání na
středních školách. Vznik prostředí pro
setkávání poptávky s nabídkou. Podpora
spolupráce v jednotlivých okresech
prostřednictvím regionálních setkání.
Personální a materiální podpora pro
optimalizaci nabídky dalšího profesního
vzdělávání SŠ.

1.4.2

1.4.2.3 Realizace Týdnů Vzdělávací a osvětové akce na regionální i
vzdělávání dospělých
celokrajské úrovni

3518

–

110

4000

12

–

110

Vzhledem k tomu, že CVV se bude podílet na realizaci několika nových aktivit KRP (zejména v rámci strategických opatření 1.1.1 a 1.2.2) je vhodné navýšit rozpočet centra.
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Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

1.4.3

Projekt JMK. Podpora celoživotního učení,
1.4.3.1 Profesní
dalšího profesního vzdělávání pracovníků
vzdělávání pro
poskytovatelů sociálních služeb. Rozvoj
pracovníky
vědomostí a praktických schopností
poskytovatelů sociálních
prostřednictvím akreditovaných
služeb
vzdělávacích programů.

1.4.3

1.4.3.2 Poskytování
bezplatného
kariérového poradenství
pro širokou veřejnost ve
4 městech
Jihomoravského kraje a
služby internetového
poradenství

Realizace bezplatného kariérového
poradenství pro širokou veřejnost ve 4
jihomoravských městech a poskytování
služby internetového poradenství.

1.4.3

1.4.3.3 Vzdělávání
sociálních pracovníků
v sociálním podnikání

Vzdělávací aktivity cílené na sociální
pracovníky v sociálním podnikání.

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

90

aktuálně
nelze
určit

aktuálně aktuálně
nelze
nelze
určit
určit

200

200
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Zdroje na
realizaci

OP Z
(IP2.2_SC2)

Nositel
aktivity

JMK-ORR

rozpočet kraje
CVV
prostředni(SŠSŘ Brnoctvím
Bosonohy)
rozpočtu CVV

OP
Zaměstnanost

Subjekty
podporující
sociální
podnikání

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

pracovníci
JMK-OSV
v sociálních
poskytovatelé
službách,
sociálních
vedoucí
služeb
pracovníci

JMK

široká
veřejnost

JMK-OSV
pracovníci
poskytovatelé
v sociálních
sociálních
službách
služeb

Indikátor

dle projektu

počet poskytnutých
poradenství

počet vytvořených
vzdělávacích kurzů
a jejich obsazenost

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

1.5

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

–

rozpočet kraje

JMK-ORR
KHK JM

ÚP ČR – kr.
pob. v Brně,
JMK, HK

aktéři trhu
práce

počet setkání

2 900

OP
Zaměstnanost

KHK JM

ÚP ČR – kr.
pob. v Brně,
JMK, CVV,
JMK-ORR

aktéři trhu
práce

dle projektu

Subjekty
podporující
sociální
podnikání

Obce, JMK,
KHK JM, NNO

2019

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil

1.5.1

1.5.1.1 Koordinace a
informovanost aktérů

Pravidelná setkávání a řešení problémů
klíčových aktérů – uplatnění přístupů
Jihomoravského paktu zaměstnanosti.

1.5.1

1.5.1.2 Partnerství
Jihomoravského paktu
zaměstnanosti

Projekty Jihomoravského paktu
zaměstnanosti z OP Zaměstnanost.
Náklady projektu činí 8 mil. Kč

1.5.1

1.5.1.3 Zasíťování
základní stakeholderů v
oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti

Vytvoření funkční komunikační struktury
mezi zásadními hráči v oblasti sociálního
podnikání, která je základní podmínkou
vytvoření úspěšné regionální strategie
zaměstnávání lidí neuplatnitelných na
otevřeném trhu práce.

100

100

OP
Zaměstnanost

1.5.2

1.5.2.1 Realizace
průzkumů
zaměstnanosti

Pokračování v pravidelných průzkumech
zaměstnanosti. Vytvoření on-line
formuláře pro sběr a informací

100

100

rozpočet kraje

JMK-ORR

ÚP ČR – kr.
pob. v Brně

počet zapojených
zaměstnavatelů

1.5.2.2 Informační
podpora sociálního
podnikání

Průběžná tvorba informačních podkladů
užitečných pro činnost sociálních podniků
v JMK. Zajištění dostupnosti informací o
velikosti jednotlivých cílových skupin
sociálního podnikání a jejich územního
rozložení (servis Komory pro sociální
podniky).

90

Komora
sociálních
podniků, OP
Zaměstnanost

Komora
sociálních
podniků

ÚP ČR – kr.
pob. v Brně
JMK-ORR

počet uskutečněných
informačních aktivit
(počet druhů
vytvořených
materiálů, akcí apod.)

1.5.2

13

–

13

6 600

90

Započítány pouze projekty Pakt 1 a Kompas.
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VŠ, veřejná
správa,
počet členů struktury
členové
OHK a NNO

sociální
podniky

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil

Opatř.
SRLZ

1.5.2

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

1.5.2.3 Komunikační
platforma

Podpora spolupráce a vzájemná diskuze
mezi neziskovými organizacemi, Úřadem
práce ČR, Jihomoravským krajem,
zaměstnavateli a obecními a městskými
samosprávami za účelem řešení
zaměstnávání lidí s nízkou kvalifikací,
které tvoří většina sociálně vyloučených.
Vzájemná diskuze bude zajištěna
prostřednictvím Rady pro Rozvoj lidských
zdrojů. Jihomoravský kraj bude plnit roli
iniciátora komunikace. Jedná se o
podporu nefinančního charakteru.

1.5.3

Sledování uplatnění absolventů
1.5.3.1 Sledování efektů rekvalifikačních kurzů (tj. od půl roku od
rekvalifikací
absolvování byli vyřazeni z evidence) a
identifikace kurzů s nejnižším uplatněním.

1.5.4

Tvorba informačních materiálů a osvěta o
1.5.4.1 Informovanost o uplatňování flexibilních způsobů práce, a
flexibilních způsobech
to jak pro zaměstnavatele, tak pro
práce
zaměstnance. Osvěta, poradenství. Šíření
příkladů dobré praxe.

1.5.4

Projekt zaměřený na osoby vracející se
z mateřské či rodičovské dovolené a osobám
1.5.4.2 Podpora návratu pečujícím o děti do 15 let. Cílem projektu je
do práce - slaďování
zajištění rozšíření znalostí, dovedností a
rodinného a pracovního kvalifikací této cílové skupině, které přispějí
k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.
života
Kurzy jsou často finančně i časově
nedostupné této cílové skupině.

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

-

–

150

-

-

–

150

-
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Zdroje na
realizaci

-

státní
rozpočet

rozpočet kraje

OP
Zaměstnanost

Nositel
aktivity

JMKRRLZ_ORR

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

pracovníci
KrÚ JMK, ÚP
NNO, obce,
ČR, OÚ,
města, ÚP,
MěÚ;
zaměstnavatelé
zaměstnavatelé

ÚP ČR – kr.
pob. v Brně

KHK JM

KHK JM

ÚP ČR – kr.
pob. v Brně,
hospodářské
komory, CVV

účastníci
rekvalifikačních
kurzů

podíl absolventů,
kteří byli do 6 měsíců
po absolvování
vyřazeni z evidence
ÚP
počet aktivit

zaměstnazaměřených na
vatelé
informovanost o
zaměstnanci flexibilních způsobech

osoby
vracející se
JMK, HK-Brno- z mateřské /
venkov, Komora rodičovské
Úřad práce
dovolené,
sociálních
osoby
podniků
pečující o
děti do 15 let

práce

dle projektu

Prioritní osa 1. Vzdělávání a zaměstnanost
Okruh 1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

1.5.4

1.5.4.4 Podpora
pečujících osob

Pokračování dotačního programu na
podporu pečujících osob.

1.5.5

1.5.5.1 Péče o zahraniční
pracovníky

Pokračování v činnostech zlepšujících
podmínky pro život kvalifikovaných
zahraničních pracovníků (těch, které
aktivně lákáme do kraje).

1.5.5

1.5.5.2 Brno Expat
Centre

Poskytování podpory vysoce
kvalifikovaným cizincům, kteří pracují,
nebo hodlají pracovat v Brně

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

?

rozpočet kraje

JMK-OSV

NNO

pečující
osoby

počet podpořených
osob

?

?

rozpočet kraje
rozpočet
města Brna

JCMM, JIC,
RRA JM,
MMB, VŠ,
JRCIC

–

–

město Brno

Brnopolis,
o.s.

?
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počet aktivit
zaměřených na
zahraniční
zaměstnavatelé
informovanost na
zaměstnanci
zlepšení péče o
zahraniční pracovníky
–

kvalifik.
zahraniční
pracovníci

počet cizinců, jimž
byla poskytnuta
podpora

Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Okruh 2.1 Age management

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2.

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

MU, JMK,
KHK JM, ANNO
Age
management
JMK,
NNO, obce,

zaměstnavatelé,
zaměstnanci

dle projektu

zaměstnavatelé,
zaměstnanci

počet aktivit
zaměřených na
poradenství a
vzdělávání v age
managementu
počet účastníků
vzdělávacích akcí

pracovníci
organizací
kraje

počet organizací,
které uplatňují age
management

2019

Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování

2.1

Age management

2.1.1

2.1.1.1 Zavádění
komplexního přístupu
k age managementu

Podpora ze strany kraje v zavádění
komplexních přístupů k age
managementu. Podporováno bude
rozpracování postupů a nástrojů age
managementu.

2.1.2

2.1.2.1 Poradenství a
vzdělávání v oblasti age
managementu

Tvorba informačních a metodických
materiálů

2.1.3

2.1.3.1 Zavedení
opatření age
managementu
v organizacích kraje

Informační a metodická podpora zavádění
opatření age managementu
v příspěvkových organizacích
Jihomoravského kraje. Sledování
uplatňování jednotlivých nástrojů.

–

–

OP
Zaměstnanost

hospodářské
komory, ANNO
Age
aktuálně aktuálně
zaměstnavatelé
JMK, NNO,
management
nelze nelze
poradenské
rozpočet kraje
určit
určit
a vzdělávací
instituce

–

–
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rozpočty
organizací
kraje

JMK-ORR

organizace
kraje
vzdělávací
instituce

Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Okruh 2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2.2

2.2.3

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

ZŠ, SŠ, domovy
pro seniory,
NNO

žáci ZŠ
a SŠ,
senioři

počet uskutečněných
besed

2019

Aktivní a pozitivní stárnutí

2.2.3.1 Senioři ve
školách

Projekt JMK: Realizace besed seniorů z
domovů pro seniory se žáky ZŠ, popř. SŠ,
jež mají vést ke zlepšení mezigeneračního
dialogu v okolí zařízení péče o seniory v
JMK.

300

300
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organizace
rozpočet kraje
Společně

Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Okruh 2.3 Rozvoj občanské společnosti

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2.3

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

Rozvoj občanské společnosti

2.3.1

Podpora vzniku funkčních rodin, kvality
rodinného života, vhodných podmínek
pro rodiny a prostředí přátelského
rodinám. Osvětově informační činnost.

2.3.1

2.3.1.2 Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí

Pokračování v poskytování finanční
podpory v rámci dotačního programu
Podpora rodinné politiky na úrovni obcí

1000

1500

2.3.1.3 Podpora služeb
pro rodiny
poskytovaných NNO

Poskytování finanční podpory v rámci
dotačního programu Podpora služeb pro
rodiny poskytovaných NNO (podpora prorodinných aktivit nestátních neziskových
organizací za účelem podpory
partnerských a rodičovských kompetencí
a podpory stability a autonomie rodiny)

3000

3500

2.3.1

Nositel
aktivity

2019

2.3.1.1 Realizace
koncepce rodinné
politiky

2.3.1

Zdroje na
realizaci

Pokračování v poskytování finanční
2.3.1.4 Podpora vzniku a
podpory v rámci dotačního programu
rozvoje dětských skupin Podpora vzniku a rozvoje alternativních
jako alternativních a
forem péče o předškolní děti (podpora
inovativních forem péče
vzniku a rozvoje dětských skupin jako
o předškolní děti
alternativních a inovativních forem péče o
předškolní děti).

JMK-OSV

obce
NNO

rodiny

viz indikátory
uvedené v koncepci
(např. počet držitelů
rodinných pasů počet
podpořených
projektů)

rozpočet kraje

JMK-OSV

obce

rodiny
obce

počet podpořených
projektů

rozpočet kraje

JMK-OSV

NNO

rodiny
NNO

počet podpořených
subjektů

–
–
viz JMK- viz JMK- rozpočet kraje
OSV
OSV

?

?
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rozpočet kraje

JMK-OSV

rodiny s
dětmi,
matky /
poskytovatelé
otcové na
služby péče o
mateřské/
dítě v dětské
rodičovské
skupině
dovolené,
zaměstnav
atelé

počet podpořených
projektů

Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Okruh 2.3 Rozvoj občanské společnosti

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

2.3.2

2.3.2.2 Preventivní
programy ve školách

Dotační program Preventivní programy
realizované školami a školskými
zařízeními (podpora minimálních
preventivních programů směřujících k
iniciování a zahájení nebo rozvinutí
programů specifické primární prevence
rizikového chování).

2.3.2

2.3.2.3 Společenská
odpovědnost

Opatř.
SRLZ

Vzdělávání veřejné správy, občanů a
dalších právnických osob v oblasti
společenské odpovědnosti v JMK.

2.3.2

2.3.2.7 Podpora sportu

Dotační program "Podpora sportu v
Jihomoravském kraji".

2.3.3

2.3.3.4 Rozvoj podmínek
pro práci s mládeží

Pokračování v dotačním programu JMK Rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních zájmových aktivit dětí a
mládeže

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

1500

rozpočet kraje

JMK-OŠ

školy
školská
zařízení

žáci

počet podpořených
žádostí

200

OP
Zaměstnanost

Subjekty
podporující
sociální
podnikání

obce, JMK,
KHK JM, NNO

celá
společnost

počet seminářů

35 000 35 000 rozpočet JMK

JMK-OŠ

spolky nebo
pobočné
spolky, obecně
prospěšné
společnosti,
církevní
právnické
osoby

široká
veřejnost

počet podpořených
projektů z toho počet
investičních projektů

6000

JMK-OŠ

NNO

NNO

počet podpořených
projektů

1500

200

6000
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rozpočet kraje
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Okruh 2.3 Rozvoj občanské společnosti

Opatř.
SRLZ

2.3.3

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

2.3.3.6 Iniciativy
mládeže – mládež kraji

Realizace projektu financovaného z 50 %
MŠMT nabízí krajským radám mládeže
Realizace projektu, ve kterém jsou
nabízeny neformálním skupinám mladých
lidí prostředky na realizaci vlastního
projektu. MŠMT nabízí 50% (500 tis.)
s podmínkou dodání druhých 500 tis.
z území kraje.

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

200

?

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

MŠMT
Jihomoravská
neorganizovaná
rozpočet kraje rada dětí a
mládeže
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Spolupracující
subjekty

mládež, NNO

Cílová
skupina

Indikátor

děti a
mládež

počet podpořených
projektů

Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Okruh 2.4 Sociální začleňování

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2.4

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

JMK / ASZ

Obce,
NNO, MAS,
DSO, KSP

osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

počet realizovaných
kvalitativních aktivit
(počet setkání)

100

Subjekty
OP
podporující
Zaměstnanost
sociální
podnikání

JMK
KHK JM

podnikatelé

počet sociálních
podniků (v rozlišení
dle jejich typu)

1 200

Subjekty
podporující
OP
Zaměstnanost
sociální
podnikání

ASZ, města,
obce, NNO

pracovníci
měst, obcí

počet vytvořených
odborných pozic

2019

Sociální začleňování

2.4.1

Setkání organizací zabývajících se
problematikou sociálního vyloučení a obcí
s potenciálními, resp. existujícími
vyloučenými skupinami/lokalitami.
Informační a metodická podpora starostů
při prevenci vzniku SVL. Budování
2.4.1.1 Koordinace a
informačních sítí.
podpora informačních a
Vytvoření komunikační platformy za
vzdělávacích aktivit
účelem posilování vzájemné
předcházejících
informovanosti o činnostech
sociálnímu vyloučení
Jihomoravského kraje a ASZ. Iniciátorem,
koordinátorem a iniciátorem by byl
Jihomoravský kraj, který by nabízel
prostor pro komunikaci organizací
zabývajících se problematikou sociálního
vyloučení a obcí.

2.4.1

Vytvoření registru sociálních podniků
v JMK. Prosazování nastavení vhodných
2.4.1.2 Rozvoj podmínek
podmínek pro sociální podnikání,
pro sociální podnikání informační a metodická podpora, osvěta.
Vytvoření systému podpory sociálních
podniků.

2.4.1

2.4.1.5 Podpora
společensky
odpovědného zadávání
zakázek

Společensky odpovědné zadávání zakázek
bude podpořeno jednak osvětou v této
oblasti a současně vytvořením odborné
pozice, kdy odborník bude pomáhat
městům a obcím ve vypisování těchto

?

100

1 200

?

55

rozpočet kraje
rozpočty obcí
OP
Zaměstnanost
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Okruh 2.4 Sociální začleňování

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

zakázek. Součástí aktivity je i osvěta
odpovědném zadávání zakázek na
regionální úrovni.
Spolupráce obcí s Agenturou pro sociální
začleňování formou ustanovení lokálního
partnerství, případně využívání možnosti
vzdálené podpory. Využívání
projektového poradenství pro obce
v oblasti čerpání prostředků z ESIF.

–

–

státní rozpočet

ASZ

sociálně
vyloučené
osoby a
počet obcí s lokálními
osoby
města a obce
partnerstvími
ohrožené
sociálním
vyloučením

2.4.2

Spolupráce a komunikace s obcemi
2.4.2.2 Posílení přípravy s probíhajícím lokálním partnerství a jejich
obcí na uplatnění KPSVL
podpora při přípravě na koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

–

–

státní rozpočet

ASZ

města a obce

města se
SVL

počet obcí, které
nově podají žádost o
financování KPSVL

2.4.2

Realizace koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám v obcích
JMK, které budou podpořeny v rámci
výzev OP Zaměstnanost.

–

města, která
OP
uspějí se
Zaměstnanost
žádostí v OP
rozpočty měst Zaměstnanost

ASZ, NNO

sociálně
vyloučené
osoby

počet obcí
realizujících KPSVL

2.4.2

2.4.2.1 Posilování
lokálních partnerství

2.4.2.3 Realizace KPSVL

–
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Okruh 2.5 Integrace cizinců

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2.5

2.5.1

2.5.1

Zdroje na
realizaci

Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

JRCIC
obce

osoby
v kontaktu
s cizinci,
aktéři
integrace,
cizinci

–

2019

Integrace cizinců

2.5.1.1 Koordinace
procesu integrace na
území JMK

Koordinace činnosti krajské poradní
platformy pro integraci cizinců. Zřízení
pozice krajského koordinátora integrace
cizinců, rozvoj spolupráce s obcemi a
významnými zaměstnavateli. Zahrnutí
problematicky integrace do SRLZ.
Zvyšování spolupráce institucí
zabývajících se integrací cizinců ze třetích
zemí.

Pokračování dotačního programu na
2.5.1.2 Podpora činnost
činnost národnostních menšin a realizace
národnostních menšin
Dne národnostních menšin

–

–

rozpočet kraje

1 500 + 1 500 +
rozpočet kraje
300
300
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JMK-ORR

JMK-OŠ

právnické osoby,
které pracují ve
prospěch
národnostní
národnostních
menšiny
menšin se
sídlem na území
JMK

počet akcí v rámci
projektů

Prioritní osa 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování
Okruh 2.5 Integrace cizinců

Opatř.
SRLZ

2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Projekt JMK (realizace 2016–2019).
Zajištění činnosti Jihomoravského
Aktivní zapojení
regionálního centra na podporu integrace
Jihomoravského kraje
cizinců v rámci projektu financovaného z
do procesu naplňování
národního programu Azylového,
cílů Koncepce integrace
aktuálně aktuálně
migračního a integračního fondu (kurzy
nelze určit nelze určit
cizinců, ve spolupráci s
češtiny a sociokulturní orientace;
klíčovými aktéry
ambulantní a terénní sociální a právní
integrace působícími na
poradenství; adaptačně integrační kurzy;
regionální úrovni
integrační multikulturní aktivity;
informační kampaň)

Podpora integrace
cizinců na trh práce

Zdroje na
realizaci

Azylový,
migrační
a integrační
fond

Projekt JMK. Podpora výuky českého
jazyka ve vazbě na úspěšnou integraci na
trh práce. Podpora služeb zaměstnanosti
OP
aktuálně aktuálně
(spolupráce s ÚP ČR). Rozšíření a
Zaměstnanost
nelze určit nelze určit
zkvalitnění nabídky odborného
(PO3_SC1)
poradenství v návaznosti na adaptabilitu
na trh práce. Poskytováno občanům EU.
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Nositel
aktivity

Spolupracující
subjekty

Cílová
skupina

Indikátor

JMK-ORR
JRCIC

cizinci ze
třetích
město Brno,
zemí,
NNO, vzdělávací
instituce,
cizinci z EU,
zaměstnavatelé majoritní
společnost

dle projektu

JMK-ORR
JRCIC

ÚP ČR
MPSV
zaměstnavatelé

cizinci ze
třetích
zemí,
cizinci z EU

dle projektu

Krátkodobý realizační plán SRLZ 2018-2019

5 FINANČNÍ PLÁN KRP SRLZ

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

2018

2019

1.1.1

1.1.1.1 Realizace
Dlouhodobého záměru
vzdělávání JMK

Opatření v rámci okruhu 1.1 jsou ve
většině případů součástí Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy JMK 2016–2020 (DZV) a budou
naplňována a sledována v rámci této
koncepce (většina konkrétních činností
není tedy opakována, až na specifické
případy, které SRLZ prohlubuje/více
zdůrazňuje).

JMK-OŠ
v rámci
běžného
financování

JMK-OŠ
v rámci
běžného
financování

rozpočet kraje

1.1.1

1.1.1.2 Prezentace
odborných středních
škol

Prezentace odborných středních škol JMK
v OC Olympia.
Realizace Veletrhu odborného vzdělávání
v rámci Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně

620 +
650

620 +
650

rozpočet kraje

1.1.1

1.1.1.3 Propagace
odborných středních
škol na ZŠ

Vytvoření propagačních podkladů a
distribuce na ZŠ a v rámci prezentací SŠ,
např. „Katalog podporovaných oborů“.
Medializace – Zajištění publicity
dlouhodobě poptávaných oborů.

200

200

rozpočet kraje

1.1.1

1.1.1.4 Vzdělávání
pedagogických
pracovníků

Vytváření a realizace akreditovaných i
neakreditovaných vzdělávacích programů
pro pedagogické pracovníky, kteří na
školách realizují kariérové poradenství a
výuku tématu Člověk a svět práce

-

aktuálně
nelze
určit

rozpočty škol

Projekt JMK. Souvisí s opatřeními 1.1.4 a
1.4.1. Realizace ve vazbě na Krajský akční
plán vzdělávání, v němž je kariérové
poradenství jako průřezové téma. Souvisí
1.1.1.5 Zkvalitňování
s naplňováním opatření 3c4 DZV.
kariérového poradenství
ve školách
Realizace aktivit zaměřených na zvyšování
profesních kompetencí pedagogických
pracovníků realizujících kariérové
poradenství.

–

aktuálně
nelze
určit

-

-

OP VVV

200

200

JMK, OP VVV

1.
1.1

1.1.1

Vzdělávání a zaměstnanost
Kvalita a struktura školství

1.1.1

1.1.1.6 Sdílení učeben
středních škol

Sdílení odborných učeben středních škol,
pro výuku žáků jiných SŠ nebo ZŠ. Cílem je
větší využití kvalitně vybavených prostor
SŠ, vytváření sítí spolupracujících škol a
realizace výuky v prostředí s moderním
materiálním vybavením JMK.

1.1.1

1.1.1.7 Podpora
technické výchovy

Podpora zapojení MŠ do programu
"Technické MŠ" formou proškolení

59

OP VVV
(3.5_IP1)
rozpočet kraje

Krátkodobý realizační plán SRLZ 2018-2019

Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

v mateřských školách

1.1.2

1.1.2.2 Rozvoj center
odborného vzdělávání

1.1.2

1.1.2.3 Popularizace
podnikání na ZŠ, SŠ a VŠ

1.1.2

1.1.4

14

2019

200

200

Interreg V-A
At/CZ, rozpočet
kraje

Budování infrastruktury a zajišťování
aktuálně aktuálně
vybavenosti ve zřízených centrech
IROP
14
odborného vzdělávání. Realizace projektů nelze nelze rozpočet kraje
určit
určit
SŠ, které jsou zařazeny do COV. Vytváření
nových center pro potřebné obory.
Popularizace podnikání a rozvoj myšlení u
žáků ZŠ a SŠ a studentů VŠ

Realizace stáží pedagogických pracovníků v
zahraničí za účelem zvyšování kompetencí
1.1.2.4 Stáže učitelů SŠ v
odborných učitelů. Stáže by měly vést k
zahraničí
propojení praxe s teoretickými vědomostmi
a vzájemné reflexi.
Iniciace vzniku sítí spolupracujících škol
podporujících podnikavost, podpora
1.1.2.5 Rozvoj
podnikavosti a kreativity
profesní způsobilosti pedagogů a jejich
v základních a středních
kompetencí pro rozvoj výuky v oblasti
školách
podnikavosti, podpora žákovských
miniprojektů.
1.1.4.1 Rozvinutí
spolupráce SŠ v rámci
center odborného
vzdělávání

2018

Zdroje na
realizaci

pedagogických pracovnic MŠ, tvorbou
metodických materiálů a metodickou
podporou. Součástí projektu je podpora
vytváření technických koutků.

Projekt JMK. Popularizace přírodních věd a
technických oborů u žáků SŠ, zapojení rovněž
žáků a pedagogů 2. stupně ZŠ a jejich
pedagogů. Rozvoj přirozených dovedností
žáků ve vazbě na přírodní vědy. Podpora
1.1.2.1 Rozvoj
zájmu o přírodovědné a technické obory ve
přirozených dovedností vazbě na dlouhodobě poptávané profese na
žáků v přírodních vědách trhu práce. Podpora talentovaných žáků na
a technických
SŠ a ZŠ. Přeshraniční přenos zkušeností mezi
dovednostech
vzdělávacími institucemi. V případě
pedagogů, kteří vyučují přírodovědné a
technické předměty, rozvoj didaktických
kompetencí směrem k zážitkové pedagogice,
dialogické edukaci a badatelsky orientované
výuce.

1.1.2

1.1.2

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Využití vybudované infrastruktury v centrech
odborného vzdělávání ke zkvalitnění odborné
přípravy v dalších SŠ (např. krátkodobé stáže
žáků, hostování odborníků na specifická
témata, vzdělávání pedagogů).

–

–

OP VVV,
rozpočet kraje

100

100

Erasmus+

500

500

OP VVV

3 500

5 000

rozpočty škol

Jsou zřízena centra odborného vzdělávání pro obory stavebnictví, strojírenství, zemědělství, vinařství.
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Opatř.
SRLZ

1.2

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

1.2.1

1.2.1.1 Posilování
zapojení odborníků z
praxe do výuky

1.2.1

1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních
a praktických škol JMK s
potenciálními
zaměstnavateli

Vytvoření seznamu škol a žáků, příprava
konkrétních žáků pro konkrétní
zaměstnavatele. Projekt KSP z EU do
programů „Sociálních inovací“.

1.3

1.3.1

1.3.1

1.2.2.1 Využití
Realizace aktivit Centra vzdělávání všem
potenciálu škol jako
na 4 pracovištích v Jihomoravském kraji.
přirozených komunitních
Podpora propagace aktivit škol určených
center pro potřeby
pro veřejnost.
veřejnosti a v životě obcí

2018

2019

–

–

rozpočty škol

400

-

OP
Zaměstnanost

15

*

rozpočet kraje

–

–

Horizont 2020
rozpočet města
Brna

–

–

OP VVV
zdroje VŠ

–

–

OP VVV

–

–

OP VVV

*

Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj a inovace
Realizace projektu Ph.D. Talent (tvorba
stabilních finančních podmínek během
studia – motivace a podpora
talentovaných
studentů, celkové náklady
1.3.1.1 Zlepšování
18
mil.
Kč).
Realizace
projektu Brno Ph.D.
podmínek pro doktorské
Talent
International
(Tvorba
atraktivních
studium
podmínek pro příchod a působení
talentovaných doktorandů
v přírodovědných a technických oborech v
městě Brně, celkové náklady 110 mil Kč)
Realizace projektů MU, MENDELU, VFU
1.3.1.2 Rozvoj kvality
zaměřených na posílení kvality, inovace a
doktorských studií
vznik nových doktorských studijních
programů

1.3.1

1.3.1.3 Budování
excelentních
výzkumných týmů

Realizace projektů vysokých škol a
výzkumných center uvedených v Akčním
plánu RIS JMK (červen 2016)

1.3.1

1.3.1.4 Spolupráce
vysokých škol s aplikační
sférou a aplikace
výsledků výzkumu

Projekty 1) Rozvoj komercionalizace
výsledků VaV Masarykovy university
2) Posílení a rozvoj aktivní spolupráce
MENDELU s aplikační sférou
jihomoravského regionu.

15

Zdroje na
realizaci

Propojení školství a praxe
Zapojení firem do výuky, vzájemná
komunikace a diskuze o nastavení
vzdělávání. Zapracování spolupráce firem
a škol při realizaci odborného
výcviku/odborné praxe a při zapojení
firem do výuky do ŠVP (úprava šablon pro
plánování spolupráce).

1.2.2

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

V rámci financování činnosti Centra vzdělávání všem.
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Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2019

200

1.3.1.5 Provoz
inkubátoru sociálních
podniků

Projekt podporuje provoz sociálního
inkubátoru, který podporuje vytváření
nových sociálních podniků, podporuje
stávající sociální podniky, podporuje a
vytvářejí sociální inovace.

200

1.3.2

1.3.2.1 Program podpory
nadaných studentů v
JMK

Pokračování ve stávajícím dotačním
programu JMK: podpora škol s
vynikajícími výsledky žáků ve školních
soutěžích, talentovaná mládež,
středoškolská odborná činnost a školní
předmětové soutěže.

*

1.3.2

1.3.2.2 Koordinace
podpory rozvoje
nadaných dětí

Sledování probíhajících aktivit a
koordinace škol, center volného času,
univerzit, vědeckých pracovišť,
poradenských institucí apod.

1.3.1

16

*

*

6

1.3.2

1.3.2.3 Podpora výchovy
talentů v mateřských
školách

Cílem projektu je vzdělávat pedagogické
pracovníky v oblasti výchovy talentů
v mateřských školách a práci s nimi.

1.3.2

1.3.2

1.3.3

Zdroje na
realizaci

OP
Zaměstnanost

6

rozpočet kraje

*

6

rozpočet kraje

-

-

rozpočet JCMM

Projekt je zaměřený na vytváření
podmínek a zlepšení výchovy práce
s talenty (vyhledávání, diagnostika,
práce talenty od nejnižšího věku).
Realizace vzdělávacích aktivit vedoucích k
1.3.2.5 Výchova
rozvíjení odborných znalostí budoucích
budoucích pedagogů pro
pedagogických pracovníků tak, aby byli
rozvoj práce s talenty
schopni pracovat s talenty.
Cílovou skupinou jsou budoucí
pedagogové (tj. studenti studijních
programů Specializace v pedagogice) –
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ.

-

-

-

Aktivita je součástí Krajské sítě podpory
nadání (KPSN), která vychází z Koncepce
podpory rozvoje nadání a
péče o nadané na období 2014–2020
schválené MŠMT.

-

-

MŠMT

4000

4000

rozpočet kraje

1.3.2.6 Vzdělávání
pedagogických
pracovníků pro práci s
talenty

Dotační program JMK: Podpora spolupráce
středních nebo vyšších odborných škol se
zahraničními partnery a partnery v
1.3.3.1 Dotační program
partnerských regionech JMK, rozvoj
“Do světa”!
jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení
kvality výuky cizích jazyků na středních a
vyšších odborných školách.

16

Celková částka na z rozpočtu kraje určená v roce 2016 Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu na zajištění
činností v aktivitách spojených s podporou nadaných žáků a studentů a zajištění programů mezinárodních mobilit činí 12
mil. Kč (11 mil. Kč členský příspěvek, 1 mil. Kč dotace).
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Opatř.
SRLZ

1.3.3

1.3.2

1.3.4

1.3.4

1.4

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

2018

2019

Cílovou skupinou programu jsou studenti
vysokých škol a univerzit a mladí vědečtí
pracovníci, kterým bude zajištěna
zahraniční zkušenost ve formě studia /
pracovního pobytu se zárukou jejich
návratu zpět.
Nepřímá podpora ze strany kraje
nefinančního charakteru.

-

-

-

Sdílení dobré praxe v oblasti programů
stimulujících individuální návraty vysoce
vzdělaných emigrantů (zejména vědců a
1.3.3.3 Návrat talentů ze
výzkumníků) působících v zahraničí i
zahraničí i jiných regionů
v jiných regionech Česka. Realizovány
ČR
budou studijní návštěvy, workshopy a
pilotní projekty za účelem výměny sdílení
úspěšných opatření.

-

-

-

12900

10000

Horizont 2020,
rozpočet kraje

1.3.3.2 Program „brain
gain“

1.3.4.1 SoMoPro III

Pokračování v projektu na podporu
příchodu špičkových vědců a jejich
vědecké činnosti v JMK.

Realizace programů mezinárodních
mobilit a podpora příchodu talentovaných
1.3.4.2 Podpora
zahraničních VŠ studentů, doktorandů a
příchodu zahraničních
pracovníků. Realizace projektu EURAXESS
výzkumných pracovníků
Česká republika. Realizace projektu
EURES.

6

rozpočet kraje
MŠMT
EUPRO II

6

*

*

4000

Rozvoj vzdělávání dospělých
1.4.2.1 Posílení
informovanosti v oblasti
vzdělávání dospělých

Rozvoj databáze dalšího vzdělávání se
službou internetového poradenství.
Informování veřejnosti a zaměstnavatelů
o nabídce dalšího vzdělávání v JMK.

3518

1.4.2

1.4.2.2 Podpora
spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů
pro potřeby dalšího
vzdělávání v JMK

Zvyšování informovanosti zaměstnavatelů
o možnostech dalšího vzdělávání na
středních školách. Vznik prostředí pro
setkávání poptávky s nabídkou. Podpora
spolupráce v jednotlivých okresech
prostřednictvím regionálních setkání.
Personální a materiální podpora pro
optimalizaci nabídky dalšího profesního
vzdělávání SŠ.

–

–

OP VVV

1.4.2

1.4.2.3 Realizace Týdnů
vzdělávání dospělých

Vzdělávací a osvětové akce na regionální i
celokrajské úrovni.

110

110

rozpočet kraje

1.4.2

17

17

rozpočet kraje

Vzhledem k tomu, že CVV se bude podílet na realizaci několika nových aktivit KRP (zejména v rámci strategických opatření
1.1.1 a 1.2.2) je vhodné navýšit rozpočet centra.
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Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

1.4.3

Projekt JMK. Podpora celoživotního učení,
1.4.3.1 Profesní
dalšího profesního vzdělávání pracovníků
vzdělávání pro
poskytovatelů sociálních služeb. Rozvoj
pracovníky
vědomostí a praktických schopností
poskytovatelů sociálních
prostřednictvím akreditovaných
služeb
vzdělávacích programů.

1.4.3

1.4.3.2 Poskytování
bezplatného
kariérového poradenství
pro širokou veřejnost ve
4 městech
Jihomoravského kraje a
služby internetového
poradenství

Realizace bezplatného kariérového
poradenství pro širokou veřejnost ve 4
jihomoravských městech a poskytování
služby internetového poradenství.

1.4.3

1.4.3.3 Vzdělávání
sociálních pracovníků
v sociálním podnikání

Vzdělávací aktivity cílené na sociální
pracovníky v sociálním podnikání.

1.5

Zdroje na
realizaci

2019

aktuálně
OP
nelze Zaměstnanost
určit
(IP2.2_SC2)

90

rozpočet kraje
aktuálně aktuálně
prostřednictví
nelze
nelze
m rozpočtu
určit
určit
CVV

200

200

OP
Zaměstnanost

–

rozpočet kraje

2 900

OP
Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil

1.5.1

1.5.1.1 Koordinace a
informovanost aktérů

Pravidelná setkávání a řešení problémů
klíčových aktérů – uplatnění přístupů
Jihomoravského paktu zaměstnanosti.

–

1.5.1

1.5.1.2 Partnerství
Jihomoravského paktu
zaměstnanosti

Projekty Jihomoravského paktu
zaměstnanosti z OP Zaměstnanost.
Náklady projektu činí 8 mil. Kč

6 600

1.5.1

1.5.1.3 Zasíťování
základní stakeholderů v
oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti

Vytvoření funkční komunikační struktury
mezi zásadními hráči v oblasti sociálního
podnikání, která je základní podmínkou
vytvoření úspěšné regionální strategie
zaměstnávání lidí neuplatnitelných na
otevřeném trhu práce.

100

100

OP
Zaměstnanost

1.5.2

1.5.2.1 Realizace
průzkumů
zaměstnanosti

Pokračování v pravidelných průzkumech
zaměstnanosti. Vytvoření on-line
formuláře pro sběr a informací

100

100

rozpočet kraje

90

90

Komora
sociálních
podniků, OP
Zaměstnanost

-

-

-

1.5.2

1.5.2.2 Informační
podpora sociálního
podnikání

1.5.2

1.5.2.3 Komunikační
platforma

18

Průběžná tvorba informačních podkladů
užitečných pro činnost sociálních podniků
v JMK. Zajištění dostupnosti informací o
velikosti jednotlivých cílových skupin
sociálního podnikání a jejich územního
rozložení (servis Komory pro sociální
podniky).
Podpora spolupráce a vzájemná diskuze
mezi neziskovými organizacemi, Úřadem
práce ČR, Jihomoravským krajem,

Započítány pouze projekty Pakt 1 a Kompas.
64
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Opatř.
SRLZ

1.5.3

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

zaměstnavateli a obecními a městskými
samosprávami za účelem řešení
zaměstnávání lidí s nízkou kvalifikací,
které tvoří většina sociálně vyloučených.
Vzájemná diskuze bude zajištěna
prostřednictvím Rady pro Rozvoj lidských
zdrojů. Jihomoravský kraj bude plnit roli
iniciátora komunikace. Jedná se o
podporu nefinančního charakteru.
Sledování uplatnění absolventů
1.5.3.1 Sledování efektů rekvalifikačních kurzů (tj. od půl roku od
rekvalifikací
absolvování byli vyřazeni z evidence) a
identifikace kurzů s nejnižším uplatněním.

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2019

–

–

Zdroje na
realizaci

státní rozpočet

1.5.4.1 Informovanost o
flexibilních způsobech
práce

Tvorba informačních materiálů a osvěta o
uplatňování flexibilních způsobů práce, a
to jak pro zaměstnavatele, tak pro
zaměstnance. Osvěta, poradenství. Šíření
příkladů dobré praxe.

150

150

1.5.4

1.5.4.2 Podpora návratu
do práce - slaďování
rodinného a pracovního
života

Projekt zaměřený na osoby vracející se
z mateřské či rodičovské dovolené a
osobám pečujícím o děti do 15 let. Cílem
projektu je zajištění rozšíření znalostí,
dovedností a kvalifikací této cílové
skupině, které přispějí k jejich lepšímu
uplatnění na trhu práce. Kurzy jsou často
finančně i časově nedostupné této cílové
skupině.

-

-

OP
Zaměstnanost

1.5.4

1.5.4.4 Podpora
pečujících osob

Pokračování dotačního programu na
podporu pečujících osob.

?

?

rozpočet kraje

1.5.5

1.5.5.1 Péče o zahraniční
pracovníky

Pokračování v činnostech zlepšujících
podmínky pro život kvalifikovaných
zahraničních pracovníků (těch, které
aktivně lákáme do kraje).

?

?

rozpočet kraje
rozpočet města
Brna

1.5.5

1.5.5.2 Brno Expat
Centre

Poskytování podpory vysoce
kvalifikovaným cizincům, kteří pracují,
nebo hodlají pracovat v Brně

–

–

město Brno

–

–

OP
Zaměstnanost

1.5.4

2.

rozpočet kraje

Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování

2.1

Age management

2.1.1

2.1.1.1 Zavádění
komplexního přístupu
k age managementu

Podpora ze strany kraje v zavádění
komplexních přístupů k age
managementu. Podporováno bude
rozpracování postupů a nástrojů age
managementu.
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Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2.1.2

2.1.2.1 Poradenství a
vzdělávání v oblasti age
managementu

Tvorba informačních a metodických
materiálů

2.1.3

2.1.3.1 Zavedení
opatření age
managementu
v organizacích kraje

Informační a metodická podpora zavádění
opatření age managementu
v příspěvkových organizacích
Jihomoravského kraje. Sledování
uplatňování jednotlivých nástrojů.

2.2
2.2.3
2.3

Zdroje na
realizaci

2019

aktuálně aktuálně
zaměstnavatelé
nelze nelze
rozpočet kraje
určit
určit

–

–

rozpočty
organizací kraje

300

300

rozpočet kraje

–
viz
JMKOSV

–
viz
JMKOSV

rozpočet kraje

Aktivní a pozitivní stárnutí
2.2.3.1 Senioři ve
školách

Projekt JMK: Realizace besed seniorů z
domovů pro seniory se žáky ZŠ, popř. SŠ, jež
mají vést ke zlepšení mezigeneračního
dialogu v okolí zařízení péče o seniory v JMK.

Rozvoj občanské společnosti

2.3.1

2.3.1.1 Realizace
koncepce rodinné
politiky

Podpora vzniku funkčních rodin, kvality
rodinného života, vhodných podmínek
pro rodiny a prostředí přátelského
rodinám. Osvětově informační činnost.

2.3.1

2.3.1.2 Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí

Pokračování v poskytování finanční
podpory v rámci dotačního programu
Podpora rodinné politiky na úrovni obcí

1000

1500

rozpočet kraje

2.3.1

2.3.1.3 Podpora služeb
pro rodiny
poskytovaných NNO

Poskytování finanční podpory v rámci
dotačního programu Podpora služeb
pro rodiny poskytovaných NNO
(podpora pro-rodinných aktivit
nestátních neziskových organizací za
účelem podpory partnerských a
rodičovských kompetencí a podpory
stability a autonomie rodiny)

3000

3500

rozpočet kraje

2.3.1

2.3.1.4 Podpora vzniku
a rozvoje dětských
skupin jako
alternativních a
inovativních forem péče
o předškolní děti

Pokračování v poskytování finanční
podpory v rámci dotačního programu
Podpora vzniku a rozvoje alternativních
forem péče o předškolní děti (podpora
vzniku a rozvoje dětských skupin jako
alternativních a inovativních forem péče
o předškolní děti).

?

?

rozpočet kraje

2.3.2

2.3.2.2 Preventivní
programy ve školách

Dotační program Preventivní programy
realizované školami a školskými
zařízeními (podpora minimálních
preventivních programů směřujících k
iniciování a zahájení nebo rozvinutí
programů specifické primární prevence
rizikového chování).

1500

1500

rozpočet kraje

2.3.2

2.3.2.3 Společenská
odpovědnost

Vzdělávání veřejné správy, občanů a dalších
právnických osob v oblasti společenské
odpovědnosti v JMK.

200

200

OP
Zaměstnanost
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Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)
2018

2019

Zdroje na
realizaci

2.3.2

2.3.2.7 Podpora sportu

Dotační program "Podpora sportu
v Jihomoravském kraji".

35
000

35
000

rozpočet JMK

2.3.3

2.3.3.4 Rozvoj
podmínek pro práci s
mládeží

Pokračování v dotačním programu JMK Rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních zájmových aktivit dětí
a mládeže

6000

6000

rozpočet kraje

2.3.3.6 Iniciativy
mládeže – mládež kraji

Realizace projektu financovaného
z 50 % MŠMT nabízí krajským radám
mládeže.Realizace projektu, ve kterém
jsou nabízeny neformálním skupinám
mladých lidí prostředky na realizaci
vlastního projektu. MŠMT nabízí 50%
(500 tis.) s podmínkou dodání druhých
500 tis. z území kraje.

?

MŠMT
rozpočet kraje

2.3.3

2.4

200

Sociální začleňování

2.4.1

Setkání organizací zabývajících se
problematikou sociálního vyloučení a obcí
s potenciálními, resp. existujícími
vyloučenými skupinami/lokalitami.
Informační a metodická podpora starostů
při prevenci vzniku SVL. Budování
2.4.1.1 Koordinace
informačních sítí.
a podpora informačních
a vzdělávacích aktivit
Vytvoření komunikační platformy za
předcházejících
účelem posilování vzájemné
sociálnímu vyloučení
informovanosti o činnostech
Jihomoravského kraje a ASZ. Iniciátorem,
koordinátorem a iniciátorem by byl
Jihomoravský kraj, který by nabízel prostor
pro komunikaci organizací zabývajících se
problematikou sociálního vyloučení a obcí.

?

?

rozpočet kraje
rozpočty obcí
OP
Zaměstnanost

2.4.1

Vytvoření registru sociálních podniků
v JMK. Prosazování nastavení vhodných
2.4.1.2 Rozvoj podmínek
podmínek pro sociální podnikání,
pro sociální podnikání informační a metodická podpora, osvěta.
Vytvoření systému podpory sociálních
podniků.

100

100

OP
Zaměstnanost

2.4.1

2.4.1.5 Podpora
společensky
odpovědného zadávání
zakázek

Společensky odpovědné zadávání zakázek
bude podpořeno jednak osvětou v této
oblasti a současně vytvořením odborné
pozice, kdy odborník bude pomáhat
městům a obcím ve vypisování těchto
zakázek. Součástí aktivity je i osvěta
odpovědném zadávání zakázek na
regionální úrovni.

1 200

1 200

OP
Zaměstnanost

2.4.2

2.4.2.1 Posilování
lokálních partnerství

Spolupráce obcí s Agenturou pro sociální
začleňování formou ustanovení lokálního
partnerství, případně využívání možnosti

–

–

státní rozpočet
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Opatř.
SRLZ

Aktivita
(číslo a název)

Popis aktivity

Předpokládané
potřeby
zdrojového
financování
(tis. Kč)

Zdroje na
realizaci

2018

2019

2.4.2

Spolupráce a komunikace s obcemi
2.4.2.2 Posílení přípravy s probíhajícím lokálním partnerství a jejich
obcí na uplatnění KPSVL
podpora při přípravě na koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

–

–

státní rozpočet

2.4.2

Realizace koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám v obcích
JMK, které budou podpořeny v rámci
výzev OP Zaměstnanost.

–

–

OP
Zaměstnanost
rozpočty měst

–

–

rozpočet kraje

vzdálené podpory. Využívání projektového
poradenství pro obce v oblasti čerpání
prostředků z ESIF.

2.5

2.4.2.3 Realizace KPSVL

Integrace cizinců

2.5.1

2.5.1.1 Koordinace
procesu integrace na
území JMK

Koordinace činnosti krajské poradní
platformy pro integraci cizinců. Zřízení
pozice krajského koordinátora integrace
cizinců, rozvoj spolupráce s obcemi a
významnými zaměstnavateli. Zahrnutí
problematicky integrace do SRLZ.
Zvyšování spolupráce institucí zabývajících
se integrací cizinců ze třetích zemí.

2.5.1

2.5.1.2 Podpora činnost
národnostních menšin

Pokračování dotačního programu na
činnost národnostních menšin a realizace
Dne národnostních menšin

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Projekt JMK (realizace 2016–2019).
Zajištění činnosti Jihomoravského
Aktivní zapojení
regionálního centra na podporu integrace
Jihomoravského kraje do
cizinců v rámci projektu financovaného z
procesu naplňování cílů
národního programu Azylového,
Azylový,
Koncepce integrace
aktuálně aktuálně
migračního a integračního fondu (kurzy
migrační a
nelze určit nelze určit
cizinců, ve spolupráci s
češtiny a sociokulturní orientace;
integrační fond
klíčovými aktéry
ambulantní a terénní sociální a právní
integrace působícími na
poradenství; adaptačně integrační kurzy;
regionální úrovni
integrační multikulturní aktivity;
informační kampaň)

2.5.2
2.5.3
2.5.4

Projekt JMK. Podpora výuky českého jazyka ve
vazbě na úspěšnou integraci na trh práce.
OP
Podpora služeb zaměstnanosti (spolupráce s
aktuálně aktuálně
ÚP ČR). Rozšíření a zkvalitnění nabídky
Zaměstnanost
nelze určit nelze určit
odborného poradenství v návaznosti na
(PO3_SC1)
adaptabilitu na trh práce. Poskytováno
občanům EU.

Podpora integrace
cizinců na trh práce
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1 500 + 1 500 +
rozpočet kraje
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300
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6 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Vzhledem k tomu, že struktura Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů na
období 2016–2017 zůstala ponechána i pro Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských
zdrojů na období 2018-2019 a současně nedošlo k výrazným změnám v oblasti nastavených aktivit,
byl ponechán systém systému vyhodnocování a monitoringu nastaveného v KRP SRLZ na období
2016-2017, stejně tak i systém řízení a naplňování.
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