Informativní zpráva o naplňování opatření Krátkodobého realizačního plánu Strategie
rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015
za období leden – prosinec 2015

V rámci vyhodnocení naplňování KRP SRLZ JMK 2014 – 2015 za období leden – prosinec 2015 byly
identifikovány níže uvedené činnosti naplňující definované klíčové aktivity. Přehled je zpracován do
tabulek tak, že v rámci jednotlivých priorit jsou vypsány dané klíčové aktivity a popsána jejich
realizace. Současně jsou uvedeny náklady, které byly vynaloženy (pokud byly zjištěny), subjekty, které
aktivity realizují či na nich spolupracují a indikátory opatření (pokud byly zjištěny).

PRIORITA 1 – Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu

Číslo a název opatření

1.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace
Cíl opatření
Cílem opatření je usnadnění přístupu ke vzdělávání a lepší konkurenceschopnost na trhu práce.
Klíčové aktivity
I. Finanční a koordinační podpora aktivit realizovaných v oblasti celoživotního učení (formální,
neformální i informální vzdělávání) v souladu s KRP SRLZ JMK a dalšími programovými dokumenty
kraje – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK (spolupráce s Centrem vzdělávání všem Brno-Bosonohy)
II. Podpora dalších nástrojů pro neformální a informální učení s převažujícím zapojením nestátních
neziskových organizací – Asociace nestátních neziskových organizací JMK
III. Rozvíjení výsledků projektu UNIV KRAJE s cílem využití kapacit SŠ pro jejich zapojování jako
poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání v kraji – Odbor školství KrÚ JMK, Asociace ředitelů
středních škol – center celoživotního učení JMK
IV. Poskytování informační a metodické pomoci žadatelům ve školách a školských zařízeních o dotace
(např. program EK ERASMUS+ 2014-2020, rozvojové programy EK, apod.) – Odbor školství KrÚ JMK
V. Podpora rozvoje mimořádně nadaných studentů všech typů škol v JMK – JCMM
VI. Podpora nástrojů vedoucích k získání dovedností formou praxí žáků a studentů (včetně
dlouhodobých praxí) u zaměstnavatelů – Krajská hospodářská komora JM, Centrum vzdělávání všem
Brno-Bosonohy
VII. Podpora implementace oblasti změny „Vzdělávání“ v rámci RIS JMK – Odbor regionálního rozvoje
KrÚ JMK (spolupráce s JIC)
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VIII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením
Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace

Ad I. Centrum vzdělávání všem: Realizace Průzkumu stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Ad II. Asociace nestátních neziskových organizací JMK:


Realizace a ukončení projektu GG OPVK Společně k dalšímu vzdělávání, realizátor BEVE
spols.r.o., ANNO JMK zde vystupuje jako partner zajišťující účast NNO v projektu.
 Realizace vzdělávacích seminářů v rámci celoživotního učení pro pracovníky NNO legislativa,
daňová problematika, účetní problematika, webové stránky, granty a dotace
 Účast v Týdnech pro vzdělávání dospělých – propagace vzdělávání dospělých
 Realizace vzdělávacích aktivit mládežnických organizací – YMCA, Brontosaurus, Junák. ČTU a
další
Ad III. Realizace národního individuálního projektu MŠMT s názvem „UNIV 2 KRAJE“, jehož
realizátorem byl Národní ústav pro vzdělávání, byla dokončena již v průběhu školního roku
2012/2013. Hlavním cílem projektu byla proměna středních odborných škol v otevřené instituce,
centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení.. Z celkového
počtu 31 středních škol, které projekt realizovaly, se jich podle monitorovací zprávy o
zajištění udržitelnosti projektu UNIV 2 KRAJE cca 83 % i nadále věnuje dalšímu vzdělávání.
Od 01.02.2013 na projekt „UNIV 2 KRAJE“ navázal projekt „UNIV 3“, jehož hlavním cílem je zkvalitnit
systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací
procesu akreditací. Tento projekt pokračoval i v roce 2015, kdy byl ukončen. V rámci projektu bylo
v JMK vytvořeno celkem 68 vzdělávacích programů a proběhlo 47 pilotních ověření kukrzů profesních
kvalifikací s průměrnou délkou kurzu 114 hodin. Pilotáží se zúčastnilo 425 účastníků. Pilotáže byly
realizovány na 19 středních školách v JMK a na 9 soukromých vzdělávacích institucích. Mezi
pilotážemi převažovaly kvalifikace z oblasti gastronomie, stavebnictví a zemědělství.
Centrum vzdělávání všem: Prezentace činnosti 19 středisek CŽU středních odborných škol na veletrhu
Gaudeamus 2015. Propagace nabídky dalšího vzdělávání středních škol prostřednictvím databáze (31
% z 2195 nezávazných poptávek je na kurzy středních škol)
Ad IV. V průběhu roku 2015 byl zorganizován seminář v gesci Domu zahraniční spolupráce Praha
zaměřený na přenos informací a metodické pomoci žadatelům v programu ERASMUS +. Seminář byl
organizován pro školy a školská zařízení.
V rámci dotačního programu Do světa! 2015 byla poskytována emailová, telefonická a osobní
metodická pomoc a konzultace v průběhu dotačního řízení i při vlastní realizaci projektů. Tato
metodická pomoc a konzultace byly poskytovány středním a vyšším odborným školám, které jsou
žadateli a realizátory projektů. Celkem bylo poskytnuto 27 konzultací. V rámci dotačního řízení bylo
podáno 30 žádostí o dotaci, z toho 24 žádostí bylo úspěšných.
Centrum vzdělávání všem: Realizace semináře „Jak na práci, stáž nebo dobrovolnictví v zahraničí –
programy Evropské dobrovolné služby“ (Lužánky) financované Erasmem+
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Ad V. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) organizovalo v roce 2015 různé typu
programů na podporu nadaných studentů:


Program podpory nadaných studentů



Podpora SOČ - středoškolské odborné činnost



Další aktivity pro nadané studenty – T-exkurze



Robotiáda

Robotiáda - robotická soutěž pro ZŠ a SŠ. V roce 2015 neproběhla samotná robotická soutěž, jelikož
finále bylo v prosinci 2014 a následující ročník probíhal v únoru 2016. Během roku 2015 JCMM
materiálně a odborně i nadále podporovalo 15 robotických kroužků na území JMK. Ve spolupráci
JCMM a bývalým DDM Junior Brno proběhlo zážitkové týdenní robotické soustředění na táboře v
Sebranicích u Litomyšle.
Program podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji
Cílem projektu je poskytnout nadaným žákům/studentům prostředky k vhodnému rozšíření
potřebných znalostí a dovedností, učinit je tak ještě více atraktivními pro vědecké instituce
a inovativní firmy a současně také posílit jejich vazbu na Jihomoravský region.
Pečlivě vybraní studenti dostávají od JMK 30000 Kč na své sebevzdělání ročně, a to od 1. ročníku na
SŠ do 3. ročníku na VŠ. JCMM pro ně dále organizuje společné zážitkové akce, exkurze, výpravy a
školení. Jedním z cílů programu je vytvořit z této skupiny mladých lidí z různých škol a oborů přátele,
od čehož je jen krok k tomu, aby se jednou v profesním životě stali i mezioborovými kolegy.
Středoškolská odborná činnost - středoškolákům z jižní Moravy pomáhá JCMM začít pracovat na
jejich profesním snu. Školitelé ve studentech zase získají ty nejnadanější mladé lidi, kteří se možná
časem stanou jejich kolegy.
Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních
oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často
reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.
JCMM ve spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR nebo firmami nabízí témata prací
SOČ. Zároveň těmto institucím poskytuje finanční podporu těchto prací v rozmezí 5 000–25 000
korun. Pro středoškolské studenty je Podpora SOČ atraktivní nabídnutými tématy a snadným
spojením se školitelem, jakož i možností účastnit se školení prezentačních dovedností, které, pokud
se koná, organizuje JCMM. Pro školitele je zajímavé snadné a funkční spojení se středoškolskými
studenty a velice nenáročná administrativa. Pro instituce představuje Podpora SOČ opět spojení se
středoškolskými studenty, propagaci jednotlivých studijních oborů a prostředky pro realizaci této
aktivity na domácí půdě.
Postup spolupráce mezi školitelem a řešitelem: Školitelé nabídnou JCMM témata, která by pro SOČ
chtěli vést. Komise pro podporu talentované mládeže v JMK vybere ta témata, která obdrží podporu z
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programu. K těmto tématům se následně přihlašují studenti, kteří se chtějí stát řešiteli SOČ. Školitel si
mezi studenty přihlášenými k jeho tématu vybere podle motivačních dopisů toho, kterého uzná za
nejvhodnějšího k další několikaměsíční spolupráci. Spolu poté na pracovišti školitele od léta/podzimu
do února dalšího roku téma řeší. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži.
Podporu dostávají přednostně témata z přírodovědných a technických oborů.
Detailní pravidla PPNS a Podpory SOČ jsou součástí této přílohy.
Mezioborová soutěž N-trophy
Pokud se studenti mají uplatnit v současné technologicky založené společnosti, představují pro ně
matematika a přírodní vědy základní kompetence potřebné pro uplatnění na trhu práce. Víkendová
mezioborová soutěž ukazuje studentům důležitost propojování znalostí z těchto oborů a díky svému
experimentálnímu charakteru podněcuje jejich tvořivost. Tříčlenné týmy studentů čekají 4
devadesátiminutové úlohy z biologie, fyziky, chemie a logiky, které prověří také jejich schopnost
pracovat pod časovým tlakem a schopnost spolupracovat.
Na realizaci soutěže se podílí zhruba 30 lektorů se zkušenostmi ze zážitkové pedagogiky, kteří často
zároveň pracují jako vědecko-výzkumní pracovníci. Na základě předchozích pěti ročníků konání Ntrophy lze předpokládat, že se kvalifikace zúčastní více než 200 studentů, z nichž 48 projde to finále.
Samotná soutěž se koná v areálu kampusu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Bohunicích.
Soutěž si během předchozích 6 let konání vybudovala jméno a zájem o účast mezi středoškoláky s
každým rokem stoupá. Někteří účastníci (např. vítězové prvního ročníku soutěže), z nichž se postupně
stali posluchači brněnských vysokých škol, dokonce přešli do organizátorského týmu, aby se N-trophy
mohli i nadále účastnit.
T-exkurze
Jde o exkurze pro středoškoláky na zajímavá vědecká místa s předchozí teoretickou přípravou. Oproti
klasické představě exkurze, kdy vědec vede dlouhý monolog o svém výzkumu a ukazuje laboratoř,
jsou T-exkurze z pohledu studenta převážně prakticky zaměřené a může si při nich vyzkoušet pitvu
psa, chromatografii, změřit množství účinné látky v Celaskonu, podílet se na výrobě magnetických
nanočástic aj. (více na webu JCMM).
Studenti napřed absolvují online přípravu ve dvou lekcích s pomocí studijních materiálů, které pro ně
lektor T-exkurze vytvoří na míru. Probíraná látka je daleko za hranicemi toho, k čemu se studenti
dostanou ve škole, je však podaná způsobem přiměřeným jejich věku a znalostem. Studenti poté
projdou testem, který prověří jejich připravenost k praktické části.
Praktickou částí se rozumí den či půlden v laboratořích nebo na jiném odborném pracovišti. Studenti
nejsou pasivními pozorovateli, ale musí se sami aktivně zapojit do lektorem připraveného
experimentu, v němž využijí nově nabytých znalostí. Na závěr studenti dodávají JCMM zpětnou vazbu
k organizaci a náplni T-ekurze. Nejzajímavější a nejpodnětnější zpětné vazby jsou odměněny.
Zájem o T-exkurze mezi studenty každým rokem stoupá. Na nejžádanější lekce se hlásí ke stovce
studentů. Mnoho studentů se přihlašuje ke dvěma nebo třem T-exkurzím, někteří až k šesti.
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Jihomoravský kraj v r. 2015 zajišťoval s dalšími partnery projektu „Podpora talentů v přírodovědných
a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ (tj. s Jihomoravským centrem pro mezinárodní
mobilitu, Moravskoslezským krajem, Žilinským krajem a Trnavským samosprávným) jeho udržitelnost
formou organizování zážitkových vzdělávacích kempů pro žáky středních škol. V rámci
Jihomoravského kraje byl zajištěn biologický kemp, který probíhal v Josefovském údol v Ekologickém
volnočasovém centru Švýcárna a jeho blízkém i vzdálenějším okolí. Připraveny byly terénní bloky s
odbornými lektory i návštěva špičkového biologického pracoviště.
Ad VI. Centrum vzdělávání všem: Informace pro veřejnost o možnostech stáží a praxí – pomocí
sociálních sítí a webové stránky Chci praxi.
Ad VII. V roce 2015 Jihomoravské inovační centrum (JIC) v rámci implementace Regionální inovační
strategie JMK zajistil zahájení činnosti Pracovní skupiny pro VŠ vzdělávání. Pro řízení této pracovní
skupiny byl angažován Jiří Nantl. Jeho zkušenosti z řídící pozice na MŠMT budou cenným vstupem do
fungování této PS. V roce 2015 se konalo pouze zahajovací setkání skupiny (13. listopadu). Skupina se
znovu sešla v lednu 2016, kde již projednávala konkrétní projektové záměry jednotlivých VŠ.
Ad VIII. Jihomoravský kraj v r. 2015 pokračoval v realizaci projektu „Zvyšování absorpční kapacity
území Jihomoravského kraje“. Hlavním cílem projektu bylo podpořit subjekty z území JMK při čerpání
finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 20142020.
V projektu byly připraveny vzdělávací aktivity zaměřené na informace o operačních programech pro
roky 2014-2020, přenos dobré praxe z minulého programového období, strategické, projektové a
finanční řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu a přípravu modelových projektových žádostí na
různá témata. Vzdělávání se mohou účastnit zástupci obcí, měst, místních akčních skupin,
mikroregionů, dobrovolných svazků obcí a neziskových organizací působících na území
Jihomoravského kraje.
Spolupracující subjekty:
Ad II. Asociace nestátních neziskových organizací JMK: BEVE spol s.r.o., Krajská hospodářská komora,
MU, JRDM, další NNO, příspěvkové organizace kraje, soukromý sektor
Ad III. Střední školy v JMK – realizace nabídky celoživotního vzdělávání.
Centrum vzdělávání všem: 19 SOŠ v JMK
Ad IV. Dům zahraniční spolupráce Praha.
Centrum vzdělávání všem: Eures (ÚP), Eurocentrum, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lužánky (EVS),
AIESEC
Ad VII. Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně – vyslání
pověřených zástupců na PS RIS pro vysoké školství. Návrhy projektů do RIS JMK.
Zdroje financování:
Ad II. Asociace nestátních neziskových organizací JMK: GS OP VK, Krajské zdroje.
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Ad I., III., IV., VI. Centrum vzdělávání všem: rozpočet JMK.
Ad V. 5 tis. Kč z rozpočtu DZS.
Ad VII. Náklady: čas lidí, kteří se zúčastnili PS. Zdroje: rozpočty příslušných organizací. Odhad nákladů
15 tisíc CZK.
Ad VII. Projekt „Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje“:
Celkové náklady: 947 449 Kč
Regionální operační program Jihovýchod: 805 332 Kč
Vlastní zdroje JMK: 142 117 Kč
Indikátory opatření:
Ad I. Centrum vzdělávání všem: 1 zpracovaný průzkum (participovalo celkem 75 subjektů
realizujících další vzdělávání).
Ad III. Centrum vzdělávání všem: 19 podpořených subjektů, cca 500 oslovených účastníků veletrhu
Gaudeamus; 680 nezávazných poptávek na kurzy středních škol.
Ad IV. Celkem se semináře zúčastnilo 35 osob, metodická pomoc poskytnuta 27 školám.
Centrum vzdělávání všem: 47 podpořených osob z řad veřejnosti.
Ad VII. Pracovní skupina RIS pro vysoké školství – počet účastníků: 10.

Číslo a název opatření

1.2 Podpora terciárního vzdělávání včetně internacionalizace
Cíl opatření
Cílem opatření je využití stávající sítě vysokých škol s cílem dále rozšiřovat jejich působení na trhu
práce včetně přípravy projektů v oblasti lidských zdrojů. Rovněž je klíčová podpora a rozšíření
struktury kvalitních lidských zdrojů zabezpečujících provoz vysokých škol (veřejných i soukromých).
Klíčové aktivity
I. Podpora komunikace v oblasti využití poznatků z oblasti veřejného i soukromého sektoru ve
studijních plánech vysokých škol – Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK
II. Partnerství JMK a vysokých škol při přípravě a realizaci projektů financovaných ze strukturálních
fondů s cílem podporovat kvalitu lidských zdrojů na VŠ – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
III. Podpora výměnných studijních programů nadaných studentů v rámci spolupracujících region EU –
JCMM
IV. Podpora dalšího rozvoje Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a jeho aktivit v oblasti
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terciárního vzdělávání – Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK
V. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
terciárního vzdělávání včetně internacionalizace – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad II. Na Masarykově univerzitě byly realizovány dva celouniverzitní projekty POSTDOC. Jednalo se o
projekty s nejvyšší schválenou částkou na realizaci projektů OP VK na MU za celé programovací
období 2009-2013 ve výši 198 mil. a 165 mil. Kč. Hlavním cílem obou projektů bylo vytvoření
pracovních míst pro české a zahraniční absolventy doktorského studia ve výzkumných týmech na
fakultách MU a CEITEC, které přispělo k rozvoji zkušeností výzkumných pracovníků, sdílení poznatků
mezi různými vědními obory, mobilitě vědeckých expertů a zapojení do mezinárodních týmů.
Výsledkem projektu bylo vytvoření pracovních míst postdoků, uskutečnění pracovních stáží, napojení
pracovníků na aplikační sféru, vytvoření kvalitních výzkumných výsledků pod vedením zkušených
mentorů.
Ad III. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu:


Program Internacionalizace – v období leden – prosinec 2015 bylo podpořeno 42
talentovaných zahraničních studentů v magisterském a doktorském studiu.



Česká centra v zahraničí – 3 lektoráty na univerzitách v RF – Chanty-Mansijsk, Kazaň, Iževsk –
výuka čj pro ruské studenty, zprostředkování informací o studiu na univerzitách v JMK,
pomoc s přijímacím řízením. V období leden – prosinec 2015 prošlo lektoráty cca 250
studentů.



Program Brno PhD. Talent – v období leden – prosinec 2015 bylo podporováno 12 nových
PhD. studentů formou doplňkových stipendií. V listopadu bylo vybráno dalších 15
talentovaných PhD studentů k podpoře formou doplňkových stipendií.

Mendlova univerzita v Brně: Výměnné pobyty nadaných studentů jsou realizovány jednotlivými VŠ
zejména na bázi programu ERASMUS+, v jehož rámci se uskutečňují řádově stovky pobytů každý
semestr. Konkrétní informace jsou obsaženy ve výročních zprávách univerzit, které budou za rok
2015 zveřejněny k 30. červnu 2016.
Ad IV. Jihomoravský kraj podpořil rozvoj Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu v roce
2015 částkou 11.000.000 Kč.
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je propagováno i jednotlivými vysokými školami –
na Mendelově univerzitě v Brně zde: http://mendelu.cz/en/26967-scholarships.
Ad V. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad III. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu:
Česká centra – MU, VUT, Mendelova Univerzita – spolupráce při sdílení informací o studiu,
spolupráce při jednání se zahraničními univerzitami
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Internacionalizace: Masarykova Univerzita, VUT, Mendelova Univerzita, VFU
Univerzity přijímají studenty, v rámci programu Internacionalizace s nimi byla uzavřena smlouva o
financování dalších ročníků studia těchto studentů univerzitami (2., ev. 3. ročník)
Brno PhD. Talent – zmíněné univerzity jsou partnerskými univerzitami tohoto programu.
Zdroje financování:
Ad III. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu:
Česká centra a lektoráty – JMK, cca 3 mil. Kč
Projekt Internacionalizace – JMK – cca 1,5 mil. Kč
Projekt Brno PhD Talent – Město Brno – 9 mil. Kč
Mendlova univerzita v Brně: konkrétní výše finančních prostředků se odhaduje problematicky, neboť
je v této rovině realizována celá řada projektů různých typů a velikostí – největším programem je
výše uvedený ERASMUS+, ovšem jsou zde i menší programy (typu CEEPUS, grantů z Norských fondů
apod.), a také individuální projekty.
Indikátory opatření:
Ad II. Na projektech působilo celkem 118 postdoků, přičemž na MU zatím stále zůstává 73 mladých
vědců.

Číslo a název opatření

1.3 Podpora výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora výměny zkušeností mezi jednotlivými subjekty v rámci veřejného i
soukromého sektoru a to včetně zahraničních, z oblasti metod a způsobů v oblasti rozvoje lidských
zdrojů a dalšího vzdělávání. Komplementem je zvýšit a posílit spolupráci veřejného a soukromého
sektoru prostřednictvím tzv. sítí a klastrů, které budou podporovat spolupráci s cílem podporovat
praktickou aplikaci výsledků výzkumných aktivit do praxe (včetně oblasti mezinárodní spolupráce).
Klíčové aktivity
I. Podpora projektů zaměřených na možnosti rozšiřování spolupráce s domácími i zahraničními
partnery v oblasti rozšiřování především znalostního a dovednostního potenciálu (zahraniční stáže
žáků/studentů či vědeckých pracovníků, spolupráce SŠ se zaměstnavatelskou sférou na možnosti
rozšíření uplatnění absolventů ad.) – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Centrum
vzdělávání všem Brno Bosonohy
II. Etablování a propagace pravidelných setkání zástupců malých a středních podniků organizací za
účastí odborníků z vědecké a odborné veřejnosti – Krajská hospodářská komora JM
III. Průběžné hodnocení úspěšnosti dopadů projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP), např.
do podpory profesní mobility – Krajská hospodářská komora JM
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IV. Podpora tvorby sítí a klastrů přímo propojujících podnikatelské subjekty, vědecko-výzkumná
centra a vzdělávací instituce v kraji – Krajská hospodářská komora JM
V. Podpora další spolupráce partnerských regionů a organizací v regionu Centrope v oblasti rozvoje
lidského kapitálu – Odbor regionálního rozvoje, Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK
VI. Podpora spolupráce partnerských regionů a organizací Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje
lidského kapitálu – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Centrum vzdělávání všem:
1. Škola končí… a co dál?
Informačně – motivační setkání pro žáky středních škol se zástupci firem, podnikatelů a
pracovníků Úřadu práce, jehož cílem je přiblížit budoucím absolventům reálný svět práce,
poskytnout jim informace a tipy, aby v tomto světě mohli uspět a zejména motivovat je k
aktivitě.
2. Kroky ke kariéře
Rozvojový program, pro žáky středních škol, jehož cílem je podpořit žáky při orientaci na trhu
práce a v možnostech dalšího vzdělávání, motivovat je k aktivnímu přístupu při tvoření své
budoucnosti „po škole“. Program má interaktivní ráz, využívá modelové situace a techniky
zážitkové pedagogiky
3. Moje práce, moje cesta
Interaktivní program pro žáky základních škol, zaměřený na oblast sebepoznání žáků, znalost
různých profesí a náplň činnosti jednotlivých skupin povolání, motivaci a informování, jak
konkrétně postupovat za vysněným povoláním.
4. Doprovodný program při MSV
Veletrh odborného vzdělávání Moderovaný program „Volba povolání“ pro žáky základních
škol. Žáci osmých tříd v rámci programu nacházeli odpovědi na otázky spojené s jejich
budoucí profesí a ujasňovali si různé aspekty, které jsou pro rozhodování o budoucí práci
důležité.
5. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání v Brně
Ve dnech 20.– 21. 11. 2015 jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání v
Brně. Zájemci se mohli dozvědět, jak probíhá kariérové poradenství nebo si vyplnit
sebepoznávací dotazník "Kdo jsem" mapující jejich silné stránky, dovednosti a plány do
budoucna
6. Cross Border seminář 2015
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Studijní návštěva evropských kariérových poradců v JMK na téma „Poradenství překračující
hranice“. Účastníci se seznámili s příklady dobré praxe a regionální spolupráce v oblasti
kariérového poradenství. Studijní návštěva byla úvodem třídenního semináře, který se
následně přesunul do rakouského Retzu.
Ad II. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JM) i jednotlivé okresní hospodářské
komory a regionální hospodářská komora (OHK/RHK) realizují množství vzdělávacích seminářů,
workshopů, podnikatelských setkání, konferencí a dalších akcí na podporu vzdělávání, využívání
dotačních možností, spolupráce a výměny zkušeností mezi zástupci malých a středních podniků a
odbornou veřejností. Příkladem může být již tradiční podnikatelské setkání KHK JM v Městském
divadle Brno dne 30. 1. 2015, ale i pravidelná podnikatelská setkání pořádaná v průběhu roku
ostatními OHK/RHK. Dále lze uvést množství seminářů realizovaných jednotlivými OHK/RHK
zaměřených do oblastí dotačních možností, právní a účetní problematiky, personalistiky i rozvoje
lidských zdrojů. Při OHK Vyškov fungují také 2 kluby – klub podnikatelek a klub personalistů, každý
s přibližně 20 členy.
Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno) realizuje projekt „Vzděláváním a informovaností
k rozvoji podnikání“ podpořený neinvestiční dotací Jihomoravského kraje. Projekt byl zahájen 1. 5.
2015 na základě uzavřené smlouvy mezi KHK JM a RHK Brno. Projekt je zaměřen na aktivity
poskytované malým a středním podnikatelům a začínajícím podnikatelům. K hlavním aktivitám patří
informační a poradenský servis, realizace vzdělávacích akcí, podnikatelská setkání a odborné
konference. Lze čerpat i částečný příspěvek na partnerství v jiných projektech realizovaných RHK
Brno. Ve sledovaném období se v rámci projektu konala dvě podnikatelská setkání (červen, říjen),
diskusní setkání 10. 11. a osm odborných seminářů. Poradenský servis je poskytován průběžně.
Ad III. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JM) funguje i nadále jako informační
místo pro podnikatele, v roce 2015 bylo zodpovězeno množství dotazů z řad podnikatelské veřejnosti
nebo začínajících podnikatelů. Dotazy směřovaly především do oblasti legislativy upravující
podnikání, do oblasti grantové a proexportní politiky a do oblasti lidských zdrojů často z pohledu
pracovního práva nebo možností dalšího vzdělávání zaměstnanců. Dotazy byly zodpovídány formou
webové aplikace, elektronickou poštou nebo na základě osobních jednání.
Ad IV. Na základě požadavků Jihomoravského kraje byli zástupci Krajské hospodářské komory
Jihomoravského kraje (KHK JM) zapojeni do přípravy specializovaných krajských center ve
stavebnictví a strojírenství. V rámci této problematiky proběhlo několik setkání, zástupce KHK JM
navštívil všechny střední odborné školy v Jihomoravském kraji z důvodu zjištění jejich vybavenosti ve
vazbě na požadavky standardizace výuky s přihlédnutím na současnou potřebu zaměstnavatelů. KHK
JM pak pomáhala při propagaci nového Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví, které se
v současnosti buduje v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy a jehož úspěšná
činnost bude odvislá od úzké součinnosti školské sféry a výrobní praxe. Dne 11. 6. 2015 KHK JM
uspořádala kulatý stůl k upřesnění programového zaměření a součinnosti středního odborného
školství a průmyslové praxe. Vysoce byla oceněna součinnost školství a výrobní praxe ve vazbě na
působnost KHK JM. Podobně se KHK JM angažovala na přípravě a propagaci Centra odborného
vzdělávání ve strojírenství v Kuřimi, ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Sokolská.
Dring Consulting s r.o. (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) se zapojil do aktivit celonárodního
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projektu „Sociální dialog v obchodě a cestovním ruchu“. Mimo jiné v rámci projektu analyzovali
situaci v oblasti odborného vzdělávání v profesích obchodu a cestovního ruchu, propojovali zástupce
škol, veřejné správy a zaměstnavatele s cílem definovat problémy a navrhnout konkrétní způsoby
řešení v rámci tzv. sektorových dohod. Výstupy projektu jsou k dispozici na webu
http://socialnidialog.socr.cz/.
Ad V. Aktivity navazují na projekt centrope CAPACITY, jehož implementační fáze skončila 31. 12.
2012. Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti. Lidský kapitál je jen jednou ze dvou tematických oblastí,
které mají čeští partneři centrope ve své gesci, tou druhou je znalostní region. V roce 2013 se sešli
zástupci pedagogických institucí i podnikatelské sféry v příhraničním regionu, došlo k navázání
kontaktů a spolupráce je od té doby řešena na bázi jednotlivých aktérů. Je realizován také projekt
EduGard nebo Spolupráce na vzdělávání v příhraničním regionu.
V roce 2015 se uskutečnily zejména obecné akce administrativního a politického charakteru:
23. 4. 2015 – pracovní jednání skupiny pro institucionalizaci (9 osob, administrativa)
17. 6. 2015 – jednání Řídicího výboru (cca 15 osob, vyšší administrativa)
12. 11. 2015 – jednání Řídicího výboru (cca 10 osob, vyšší administrativa)
14. 12. 2015 – Politická rada centrope (cca 30 osob, zástupci statutárů partnerů)
Jihomoravský kraj v r. 2015 zajišťoval s dalšími partnery projektu „Podpora talentů v přírodovědných
a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ (tj. s Jihomoravským centrem pro mezinárodní
mobilitu, Moravskoslezským krajem, Žilinským krajem a Trnavským samosprávným) jeho udržitelnost
formou organizování zážitkových vzdělávacích kempů pro žáky středních škol.
Ad VII. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Centrum vzdělávání všem:
ad 1. SOŠ - Boskovice a Znojmo, OHK Znojmo, ÚP Blansko, ÚP Hodonín
ad 2. SOŠ - Hodonín
ad 3. ZŠ – Brno – venkov, Brno – město
ad 4. KrÚ JMK – ORR
ad 5. Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
ad 6. Euroguidance, KrÚ JMK – odbor školství
Ad II., III., IV. Hospodářské komory působící na území kraje, Jihomoravský kraj, SŠSŘ Brno-Bosonohy
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Zdroje financování:
Ad I. Centrum vzdělávání všem: ad 1.- 6. rozpočet JMK prostřednictvím CVV. ad 6. Euroguidance
Ad II., III., IV. Krajská hospodářská komora JM: Finanční podpora z rozpočtu JMK – 3 000 000 Kč (KHK
JM včetně všech OHK/RHK v JMK), + evropské fondy, vlastní zdroje.
Ad V. Rozpočet JMK a Statutárního města Brna.
Indikátory opatření:
Ad I. Centrum vzdělávání všem:
ad 1. Celkem 1130 podpořených žáků středních škol
ad 2. Celkem 24 podpořených žáků středních škol
ad 3. Celkem 156 žáků základních škol
ad 5. Podpořeno 70 odborníků z oblasti kariérového poradenství z několika evropských zemí.
Ad II. Regionální hospodářská komora Brno – uskutečněná školení: 86.
Krajská hospodářská komora JM – v rámci podnikatelských setkání celkem 2330 účastníků/zástupců
firem a organizací, v rámci vzdělávacích a ostatních akcí celkem 2656 účastníků v roce 2015 (KHK JM
včetně všech OHK/RHK v JMK). V rámci klubu podnikatelek a klubu personalistů při OHK Vyškov – 40
členů. Za KHK JM zodpovězeno v roce 2015 celkem 93 dotazů informačním míst pro podnikatele.
Ad V. účast na jednáních (viz. výše)

Priorita 2 – Využití a rozvoj inovačního potenciálu

Číslo a název opatření

2.1 Podpora organizací s vysokou přidanou hodnotou
Cíl opatření
Cílem opatření je systematická podpora možností spoluprací průmyslových odvětví s výstupy
generovanými organizacemi zaměřenými na inovace či vědu a výzkum, aby bylo možné
maximalizovat socioekonomický význam činnosti těchto organizací. Bez budování a využití těchto
výstupů by byl region ochuzen o významné možnosti transformace celkové produktivní báze. Jako na
klíčové lze v tomto kontextu nahlížet na podporu rozvoje klastrů.
Klíčové aktivity
I. Budování nových a podpora stávajících VTP v Jihomoravském kraji a jejich spolupráce s cílem
aktivního zapojení VTP – Krajská hospodářská komora JM
II. Podpora fungování subjektů zaměřených na rozvoj inovačního podnikání (např. transfery
technologií) včetně adekvátní přípravy lidských zdrojů – Krajská hospodářská komora JM
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III. Podpora implementace aktivit RIS JMK v oblasti změny „Výzkum“ a v oblasti změny „Podnikání“ Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK (spolupráce s JIC)
IV. Propagační aktivity cílené na využití inovačního podnikání včetně poskytování konzultačních
služeb pro podnikatele – Jihomoravské inovační centrum
V. Spolupráce kraje s odbornými středními školami na zařazení vzdělávacích modulů z oblasti
inovačního podnikání – Jihomoravské inovační centrum
VI. Implementace metodických dokumentů umožňujících subjektům soukromého sektoru zefektivnit
procesy v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na nejnovější poznatky v oblasti inovačního
podnikání – Krajská hospodářská komora JM
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
organizací s vysokou přidanou hodnotou – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JM) byla iniciátorem výstavby VTP
parku Brno, Purkyňova 648/125. Od září 2014 započala provozní fáze VTP parku, v současnosti je
obsazeno 71% jeho plochy. Jedná se především o společnosti, které mají ve svém portfoliu aplikační
aktivity navázané na VaV. V prostorách VTP parku jsou jim k dispozici plně vybavené kancelářské
prostory a laboratoře, sdílené zasedací místnosti, podnikatelský inkubátor, skladové prostory a
virtuální sídlo a coworking. Dne 30. 11. 2015 došlo rovněž k slavnostnímu otevření a zahájení provozu
biomedicínsky a biotechnologicky orientovaného technologického parku a podnikatelského
inkubátoru Biology Park Brno-Bohunice, Studentská 812/6. Jedná se o nástroj podpory a rozšíření
infrastruktury pro inovativní projekty, start-upy a podnikatele v oblasti přírodních věd a medicíny,
který byl rovněž podpořen aktivitou KHK JM. Biology Park nabízí plně vybavené chemické a
biotechnologické laboratoře, čisté laboratoře a administrativní prostory v atraktivní lokalitě v
blízkosti Fakultní nemocnice Brno, biomedicínského inkubátoru Jihomoravského kraje INBIT, pavilonu
Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT, fakult Masarykovy univerzity a
především Středoevropského technologického institutu CEITEC. Vzniklo tak další unikátní prostředí
pro propojování akademického a podnikatelského prostředí, které svým uživatelům přináší moderní a
funkční prostor pro jejich inovativní a výzkumnou činnost, ale i možnost blízké spolupráce
s významnými brněnskými vědci.
Ad II. V prostorách vědeckotechnického parku (VTP) jsou podporovány zejména aktivity, které
napomáhají rozvoji začínajících podnikatelů, přicházejících s kreativními a inovačními návrhy námětů
pro výrobu jak v oblasti OZE, tak elektrotechniky. KHK JM ve spolupráci s VTP Brno nabízí také
zajištění organizace různých akcí, zprostředkování kontaktů na univerzity a regionální
vědeckovýzkumná centra (CEITEC, AdMaS, NETME), zprostředkování kontaktů na investory z řad
business angels, fondů rizikového kapitálu či jiné zainteresované subjekty. Je zde také možnost
zapojení do projektů realizovaných provozovatelem nebo KHK JM včetně možnosti ovlivnit cíle a
využít výstupy.
Dring Consulting s r.o. (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) v rámci přípravy mezinárodního
projektu z programu ERASMUS+ probíhala odborná asistence v projektu „Podpora podnikatelského
vzdělávání“, jehož realizátorem byla Krajská hospodářská komora JM. Cílem projektu bylo analyzovat
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situaci na poli výchovy k podnikání v různých evropských zemí a tyto příklady dobré praxe využít při
přípravě vlastního mezinárodního projektu, který by byl zaměřen na podporu zavádění principů
podnikatelského vzdělávání do vzdělávacích osnov škol (podpora průřezových dovedností v rámci
formálního vzdělávání).
CREA Hydro&Energy, z.s. – realizovala v předmětném období projekty výzkumu a vývoje zakončené
transferem know-how včetně proškolení směrem do členských firem klastru.
Ad IV. Jihomoravské inovační centrum
Popularizace/propagace:


Startup Club

StartupClub posiluje vzájemné vazby mezi podnikatelsky smýšlejícím lidmi, utužuje síť kontaktů a
podporuje sdílení znalostí a zkušeností v rámci startup komunity v Brně a Jihomoravském kraji. Jeho
aktivity tak napomáhají vzniku a rozvoji firem. Ve sledovaném období se uskutečnilo celkem 10 akcí,
kterých se zúčastnilo 589 osob.


Inovace a podnikání v IT

Předmět Inovace a podnikání v IT, který až do jara 2014 probíhal ve spolupráci s FIT VUT a FI MU,
prošel v letošním roce obměnou. Snahou JIC bylo zpřístupnit předmět většímu množství studentů a
zároveň zvýšit zapojení univerzit a samotných fakult. Výuky se účastní 28 studentů MU, cílem je ale
předmět plošně rozšířit mezi více studentů a zároveň zajistit účast studentů ze všech fakult univerzit.
Práce se začínajícími firmami:
 JIC Enter
Ve sledovaném období se do programu JIC Enter přihlásilo 31 projektů a program absolvovalo nebo
se ho stále účastní 19 projektů. Začínající podnikatelé od února 2015 absolvovali 155 individuálních
konzultací. Pro účastníky programu jsme uspořádali 11 seminářů otevřených veřejnosti a 1 workshop.


JIC StarCube

Tříměsíční startup akcelerátor JIC STARCUBE již 6 let pomáhá začínajícím podnikatelům úspěšně
nastartovat jejich projekt. Za celou dobu se do programu přihlásilo 1004 osob ve 361 projektech, 47
týmů akcelerátorem úspěšně prošlo a 31 z nich založilo firmu a začalo aktivně podnikat. Startupy,
které absolvovaly akcelerátor, získaly souhrnnou investici ve výši 4,5 milionu eur (údaj k 31. 10.
2015).
Sledované období:



173 přihlášených v 88 projektech: projekty z ČR, Austrálie, USA, Brazílie, Hong Kongu, Indie,
Íránu, Kamerunu, Kapverd, Estonska, Polska a dalších zemí
24 přijatých účastníků v 10 projektech, program absolvovalo 9 projektů

 JIC Master
Program JIC MASTER pomáhá firmám s přípravou růstu. Podnikatelé během programu identifikují
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slabá místa svého byznysu, získají návrh řešení a připraví strategii pro expanzi v ČR a zejména
zahraničí. Do programu bylo přijato 12 firem.


JIC Platinn

JIC PLATINN je koučovací program pro majitele zaběhnutých technologických firem z jižní Moravy.
Svým účastníkům ukáže skryté rezervy jejich byznysu a poskytne zpětnou vazbu od vybraného
experta. Zkušení experti ve firmách rozpoznají prostor pro inovace a změny a spolu s majitelem je
pak uvádějí do praxe. Podpořeno bylo 39 firem.


Grantové poradenství

Činnosti JICu v oblasti internacionalizace zahrnují především aktivity směřující k většímu zapojení
firem i výzkumných týmů z JMK do mezinárodních výzkumných a inovačních projektů a obecně do
mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. V průběhu sledovaného období poskytli
pracovníci JICu průběžně asistenci pracovníkům výzkumných institucí a technologických firem v JmK
při identifikaci vhodných grantových příležitostí ve 46 případech. V 16 případech poté pomohli se
zapojením do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V tomto období podalo s pomocí JICu 12
firem projekt do SME Instrumentu.


PS Výzkum RIS JMK

V roce 2015 se setkala pracovní skupiny Výzkum RIS JMK celkem čtyřikrát (v dubnu, květnu, září a
říjnu 2015). Vedením pracovní skupiny je pověřen David Uhlíř (JIC) a jednání se pravidelně účastní
zástupci relevantních partnerů (členy skupiny jsou všechny veřejné vysoké školy a všechna v.v.i.
v JMK, dále organizace pro popularizaci vědy, SMB, JMK a KHK JM). Skupina projednala přes tři
desítky projektových záměrů, které ve většině případů doporučila Řídicímu výboru RIS JM.


IdeaLab RIS JMK

V roce 2015 byla iniciována nová aktivita RIS JMK s názvem IdeaLab, jejímž cílem je vydefinovat
ambiciózní výzkumné a inovační projekty založené na spolupráci několika partnerů. První IdeaLab se
uskutečnil v březnu 2015 a v průběhu roku proběhly tři návazné workshopy vybraných partnerů.
Ad VI. Při slavnostním otevření Biology Parku Brno dne 30. 11. 2015 proběhla konference
Obnovitelné zdroje energií – úspory energií ve světle dotací, na jejíž organizaci se podílela KHK JM, ve
spolupráci se Zastoupením evropské komise ČR, informačními sítěmi Eurocenter a Europe direct.
Konference byla zaměřena do oblasti energetiky, energetické unie a podpory OZE v EU
i v Jihomoravském kraji, využívání dotačních titulů i implementaci metodických dokumentů za účelem
zefektivnění výrobních procesů. Konference se zúčastnilo celkem 55 subjektů.
Ad IV., VII. Hlavní aktivity Mendlovy univerzity v Brně MENDELU v této oblasti jsou propagovány
Centrem transferu technologií na MENDELU (http://ctt.mendelu.cz/25096-tiskove-zpravy), a zahrnují
především:


Otevření prvního výzkumného centra pro studium dřeva v ČR



Studium a porovnání vlivu stratosférického UV záření a laboratorního UV záření na
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životaschopnost, odolnost a virulenci, tedy schopnost vyvolat infekci, bakteriálních kmenů


Vývoj rychlého diagnostického testu na virus ebola – projekt FILODIAG



Zpracování nové metody pro projektování nízkokapacitních komunikací + vývoj software



Vývoj monitorovacího systému pracovních strojů zaměřený na měření spotřeby a zvyšování
efektivity práce

Ad VII. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad I., II., VI. Vysoké školy, centra excelence, vědecko-technické parky.
Ad II. Projekty CREA Hydro&Energy, z.s. klastru - Biologický ústav Akademie věd
Ad IV. U programů na podporu startupů a grantového poradenství - VUT, MU a jejich centra
excelence a reg. VaV centra (zejm. Ceitec, IT4I, Netme, SIX, Recetox…).
PS Výzkum RIS JMK - VUT, MU, MendelU, VFU, UO, jednotlivé ústavy AV ČR se sídlem v JMK,
Hvězdárna Brno, Vida!, SMB, JMK, KHK JM.
IdeaLab - Contipro, MU, UPOL.
Ad IV., VII. MENDELU - VŠ v regionu a zahraniční partneři.
Zdroje financování:
Ad I., II., VI. Krajská hospodářská komora JM - Evropské dotace z MPO, zbytek dokryt vlastními zdroji
akcionářů společností.
Ad II. Byly využity prostředky v rámci projektu OPPI, program Spolupráce klastry, projekt CREA
Hydro&Energy IIa, podprojekt Výzkum: rozpočet podprojektu 24 801 tis Kč. za 3 roky, 1 686 tis. Kč
v roce 2015.
Ad IV. Jedná se o aktivity v portfoliu činností JIC, odhadem může jít o cca 20-30 mil Kč. Financováno
z rozpočtu JIC (součástí rozpočtu jsou zdroje JMK, SMB a Horizont 2020).
Indikátory opatření:
Ad I., II., IV. Krajská hospodářská komora JM - 2 vystavěné vědeckotechnické parky: VTP Brno a.s. –
celkem 34 zasídlených firem k 31. 12. 2015.
Konference Obnovitelné zdroje energií – úspory energií ve světle dotací při slavnostním otevření
Biology Parku Brno a.s. – celkem 55 účastníků.
Ad II. Počet realizovaných transferů know-how: 11.
Ad IV. Byly naplněny stanovené metriky JIC – konkrétní údaje výše v textu.
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Číslo a název opatření

2.2 Podpora lidských zdrojů se zaměřením na inovace a inovační podnikání

Cíl opatření
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit, které budou napomáhat zvýšení povědomí o inovacích a
inovačním podnikání napříč celým spektrem organizací v kraji. Předpokládá se zapojení ze strany
veřejného sektoru, který bude vytvářet podmínky pro investice do nových projektů s vysokou
přidanou hodnotou, podnikatelských subjektů, škol a vzdělávacích institucí, apod. Opatření je cíleno
na podporu rozvoje v oblasti lidských zdrojů, inovací a inovačního podnikání. Opatření napomůže
přenosu výsledků z oblasti VaV, jejich propagaci a také zvýšení zájmu o inovace, inovační podnikání,
vědeckou a výzkumnou činnost. Opatření také upozorňuje na potřebu větší podpory zahraničních
vědeckých pracovníků působících v JMK v oblasti sladění pracovního a rodinného života (např.
existence škol, které zajišťují výuku v angličtině), v rámci této problematiky existuje návaznost na
projekt MMB Brno Expat Centre (http://www.brnoexpatcentre.eu).
Klíčové aktivity
I. Podpora rozvoje lidských zdrojů uvnitř MSP ve vazbě na zvyšování jejich konkurenceschopnosti v
rámci ČR i Evropy (případně jejich expanze na zahraniční trhy) – Krajská hospodářská komora JM
II. Aplikace nástrojů na podporu žáků základních a středních škol pro aktivity v oblasti zájmu o
technické a přírodovědné obory, výzkum a vývoj – Odbor školství KrÚ JMK
III. Podpora projektů umožňující zapojení špičkových odborníků ze zahraničí do vzdělávání v rámci VŠ
– Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
IV. Podpora vysokých škol ve využívání různých dotačních titulů podporujících inovace a VaV ve vazbě
na kvalitní lidský kapitál (kupříkladu forma partnerství v projektech) – Odbor regionálního rozvoje
KrÚ JMK
V. Vytvoření propagačních nástrojů umožňujících cílenou podporu příchodu špičkových zahraničních
vědeckých pracovníků či návratu českých odborníků ze zahraničí na VaV pracoviště v kraji – Odbor
regionálního rozvoje KrÚ JMK
VI. Podpora specifických nástrojů zaměřených na kvalitu životních podmínek osob, které v regionu
působí v rámci institucí zabývajících se inovacemi, VaV, apod. (především z řad zahraničních
pracovníků a jejich rodin) – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
lidských zdrojů se zaměřením na inovace a inovační podnikání – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JM) se v rámci Veletrhu odborného
vzdělávání při Mezinárodním strojírenském veletrhu v září 2015 podílela na realizaci projektu „Cesta
k technickému vzdělávání“, jehož nositelem byla Moravian Business School, a.s. Na základě
dlouhodobých zkušeností KHK JM při spolupráci se zástupci MSP v Jihomoravském kraji je v rámci
zvyšování jejich konkurenceschopnosti zásadní řešit především problematiku nedostatku
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kvalifikované pracovní síly v technických oborech vzdělání. Z tohoto důvodu bylo v rámci projektu
informováno několik set žáků z 35 základních škol o výhodách a perspektivě technických oborů na
odborných středních školách. Byli informováni o tradicích a významu brněnského výstaviště a
strojírenských veletrhů, dále pak o záměrech MSV 2015 a o expozici středních škol. Dále byli
seznámeni s významem technických oborů pro rozvoj naší společnosti. Byly jim představeny možnosti
odborného vzdělávání a dalšího uplatnění u jednotlivých firem, jejichž expozice jim bylo doporučeno
navštívit v rámci strojírenského veletrhu. Účelem bylo seznámení s výrobními společnostmi, které by
se v budoucnu mohly stát jejich zaměstnavateli, nebo je minimálně motivovat k orientaci na
technický obor vzdělání. Zdůrazněny byly výhody a motivace uplatnění v řemeslných nebo
technických oborech i možnosti dalšího vzdělání.
CREA Hydro&Energy, z.s., klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol, realizoval školení
zaměstnanců členů klastru pro výzkumné a vývojové aktivity ve spolupráci s Vysokým učením
technickým v Brně.
Mendlova univerzita v Brně: projekt „Vzdělávání manažerů/vlastníků MSP ve strategickém
managementu“ řešený PE|F MENDELU v období 2012-2015 http://strategy4smes.mendelu.cz/zakladni-informace-o-projektu
Ad II. Aktivita byla naplňována zejména prostřednictvím klíčové aktivity č.10 projektu OP VK
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji". V
rámci uvedené KA střední školy jako partneři projektu organizovaly odborné exkurze k významným
zaměstnavatelům na území JMK a také vědecko-výzkumných center např. v Brně, Ostravě, Plzni nebo
v Liberci. Ve většině případů pak z této aktivity žáci zpracovávali nejrůznější žákovské projekty, čímž si
měli sami ujasnit, co jim tyto exkurze daly kromě strávení školního času příjemnou formou bez výuky
ve školních lavicích. Díky cílenému zaměření exkurzí přinesla tato aktivita žákům výrazné rozšíření
obzorů v přírodovědných a technických oblastech. Tato aktivita se stala jednou z nejpopulárnějších,
neboť díky volbě zajímavých exkurzí a návštěv zajímavých míst s technickým či přírodovědným
kontextem zaujala i žáky, kteří se o tato témata běžně vůbec nezajímají.
MENDELU (a další VŠ): Aktivity související s prezentací technických a přírodovědeckých oborů pro
žáky posledních ročníků středních škol
Ad III. SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) - program určený na
podporu příchodu špičkových vědců ze zahraničí do Jihomoravského kraje - poskytuje finanční
podporu na pokrytí výzkumných i osobních nákladů. Program podporuje vědecké projekty v
přírodovědných, lékařských a technických oborech. Výběr výzkumníků provádí odborná mezinárodní
komise.
Cílem programu je přilákat zkušené vědce na výzkumné instituce v Jihomoravském kraji za účelem
zvýšení úrovně místních vědeckých týmů, výměny a šíření know-how, ať už prostřednictvím výuky či
různých aktivit cílených na širší veřejnost (workshopy, dny otevřených dveří, populárně-vědecké
publikace). Podpořené vědecké projekty trvají přibližně 2 - 3 roky. Nejvíce příchozích vědců působí na
Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně.
V roce 2015 bylo v plném běhu 26 vědeckých projektů ze 3. a 4. výzvy. Na podzim byla otevřena 5.
výzva, která podpoří příchod dalších 9 špičkových výzkumníků.
Jednotlivé granty vědců jsou hrazeny z prostředků Evropské unie a rozpočtu Úřadu Jihomoravského
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kraje. Včetně 5. výzvy tak bylo doposud podpořeno 62 vědců.
Několik vědců, kteří byli podpořeni tímto grantem, se v Brně již etablovali, založili vlastní výzkumné
týmy a v rámci nich zaměstnávají další vědce, studenty doktorských programů a další
spolupracovníky. Tím je naplňována myšlenka “přilákat a udržet”.
Ad V. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu během svého působení v roli administrátora
programu SOMOPRO rozvinulo a používá následující kroky k propagaci:


zveřejnění výzvy/výzev na stránkách JCMM, které jsou zaměřeny na vědce včetně detailních
informací jak se elektronicky registrovat a podat přihlášku do výzvy



spolupráce s velkou řadou jak domácích tak zahraničních institucí, které jsou buď příjemci
vědců (hostitelské instituce – Masarykova univerzita, VUT Brno, AV ČR) nebo organizacemi,
ze kterých se vědci rekrutují



sdílení informací o výzvách s dalšími organizacemi, které prostřednictvím své sítě/webových
stránek/dalších kontaktů zprávy šíří, např. EURAXESS, Zastoupení JM v Bruselu apod.



pořádání tematických seminářů přímo na institucích/ústavech, které jsou příjemci vědců,



v neposlední řadě šíření informací prostřednictvím minulých či současných SoMoPro vědců v
Brně, jejich persons-in-charge a jejich administrátorů



tisk letáčků a informačních materiálů.

Ad VI. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu: EURAXESS – Researchers in Motion.
EURAXESS Centrum Brno poskytuje komplexní pomoc v otázkách mobility výzkumných pracovníků
přijíždějících do Jihomoravského kraje. Nabízí osobní asistenci a poradenství přijíždějícím vědcům a
jejich rodinám (informace o vstupu do země, povolení k pobytu, nabídka zdravotní péče, školství,
daně, volnočasové aktivity apod.). Během roku 2015 byla provedena asistence 133 vědeckým
pracovníkům s přibližně 1400 dotazy.
CEITEC Welcome Services je projekt vybudování interní sítě služeb, skládá se z jednotlivých oblastí
podpory. Posláním CEITEC Welcome Services je poskytovat informace a podporu našim zahraničním
pracovníkům a PhD studentům. Pomáháme jim minimalizovat byrokratickou zátěž, se kterou se
mohou setkat, a umožňujeme jim tak lépe se soustředit své výzkumné aktivity. Služby poskytujeme
již v době před příjezdem vědce a následně v průběhu celého pobytu v CEITECu. Oblasti služeb jsou
tyto:









víza a povolení k pobytu
osobní doprovod na úřady (např. cizineckou policii)
ubytování
bankovní účet
daně, sociální a zdravotní pojištění, důchodové zabezpečení
zdravotní péče
pomoc rodinným příslušníkům: s vyhledáním vzdělávacích zařízení pro děti, s hledáním práce
atd.
integrační aktivity
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kurzy českého jazyka
doprava (hromadná, řidičské průkazy, registrace vozidel, aj.)
telefonní a internetové služby

Ad VII. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Jihomoravský kraj, střední školy, základní školy.
Ad III. Na základě partnerské smlouvy administrativní záležitosti – JCMM, z.s.p.o. Dále spolupráce
s vysokými školami při realizaci projektů SoMoPro.
Zdroje financování:
Ad I. Finanční podpora z rozpočtu JMK – KHK JM 146 000 Kč, + vlastní zdroje
MENDELU: Ad I.: 200 tis. EUR z evropského projektu Leonardo da Vinci.
Ad II. Projekt hrazen z evropských fondů (OP VK).
Ad III. SoMoPro II – 4.767 tis. EUR.
Indikátory opatření:
Ad I. Krajská hospodářská komora JM - Celkem podpořeno 800 žáků z 35 základních škol.
CREA Hydro&Energy, z.s. - Počet vyškolených pracovníků: 30.
MENDELU: 2200 uživatelů stránek strategy4smes.mendelu.cz
Ad II. Do této aktivity byli zapojeni žáci ze základních a středních škol. Celkově se těchto aktivit
zúčastnilo cca 5 700 žáků z území celého Jihomoravského kraje.
Ad V. SoMoPro II – vyhlášeny dvě výzvy, podpořeno 26 projektů.

Číslo a název opatření

2.3 Podpora inovačního potenciálu v regionech
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora rozšíření inovačního potenciálu také do regionů kraje a podpora lidských
zdrojů pro další využití inovačního potenciálu v rámci celého kraje, s podporou přirozeného centra
regionu – města Brna.
Klíčové aktivity
I. Definování odvětví a regionálních center majících potenciál k propojení stávajících aktivit s
inovačním lidským potenciálem regionu (ve vazbě na RIS JMK) – Jihomoravské inovační centrum
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II. Analýza možností podpory lidských zdrojů pro oblast inovací a inovačního podnikání a související
stav lidských zdrojů v regionech Jihomoravského kraje – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
III. Podpora organizace workshopů a seminářů zaměřených na problematiku inovačního lidského
kapitálu v regionech kraje – Krajská hospodářská komora JM
IV. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Podpora
inovačního potenciálu v regionech, především v oblasti projektů, které generují přenos dobré praxe
ze zahraničí (např. projekt „Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti
bioenergií do praxe“) – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Realizováno v rámci formulace RIS JMK – viz.:
http://www.risjmk.cz/userfiles/file/Region%C3%A1ln%C3%AD%20inova%C4%8Dn%C3%AD%20strate
gie%20Jihomoravsk%C3%A9ho%20kraje%202014-2020.pdf (strana 15-17)
Ad III. Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy (RRAJM) - Inovace a technologie v rozvoji regionů.
Ad IV. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad III. Asociace inovačního podnikání ČR, Česká asociace rozvojových agentur (RRAJM).
Zdroje financování:
Ad III. Státní rozpočet ČR.

Priorita 3 – Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti

Číslo a název opatření

3.1 Spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na
potřeby trhu práce
Cíl opatření
Cílem opatření je systematická podpora možností spolupráce škol a vzdělávacích organizací všech
stupňů, zaměstnavatelů a organizací působících v oblasti politik trhu práce. Klíčové je podpořit
zejména efektivní výměnu informací o potřebách trhu práce, obsahu a formě studijních a učebních
oborů tak, aby byl vstup na trh práce co nejméně obtížný jak pro absolventy programů počátečního,
tak i dalšího vzdělávání.
Klíčové aktivity
I. Podpora informačních aktivit o struktuře a kvalitě vzdělání absolventů celoživotního učení pro
zaměstnavatelský sektor – Krajská hospodářská komora JM
II. Koordinace a podpora studijních a učebních oborů s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a trhu
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práce, strategické dokumenty Jihomoravského kraje – Odbor školství KrÚ JMK
III. Aktivní využívání dostupných nástrojů pro monitoring a rozhodování v oblasti celkové koncepce
rozvoje počátečního vzdělávání v linii základní - střední - vysoká škola – Odbor regionálního rozvoje
KrÚ JMK
IV. Podpora celkové spolupráce škol a vzdělávacích institucí (zejména ZŠ a SŠ) a subjektů soukromého
sektoru (např. veletrhy odborného vzdělávání) – Odbor školství KrÚ JMK
V. Další podpora spolupráce pedagogických pracovníků především ZŠ a SŠ a subjektů soukromého a
veřejného sektoru (včetně nestátních neziskových organizací) formou externích přednášek, praxí,
tvorby a využití studijních materiálů ad. – Odbor školství KrÚ JMK
VI. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Spolupráce
mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na potřeby trhu práce – Odbor regionálního
rozvoje KrÚ JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JM) v roce 2015 realizovala ve
spolupráci s ostatními partnery (HK ČR, Slovensko, Rakousko) mezinárodní projekt CrossVET - Crossborder job mobility analysis and recommendation on the recognition of the results of initial and
further education. Na základě spolupráce KHK JM s úřady práce byly definovány profese, které
vykazují nejvyšší míru pracovní mobility v přeshraničních regionech. Dále pak na základě spolupráce
se zaměstnavateli v Jihomoravském kraji došlo k získání zpětné vazby a definování požadavků na
kompetence cílové skupiny zaměstnanců. Cílem projektu je získat formou komparativní analýzy
přehled o výstupech počátečního a dalšího odborného vzdělávání u vybraných profesí, a tím
poskytnout rovněž zpětnou vazbu nejen vzdělávacím institucím. Projekt pokračuje i do roku 2016.
KHK JM byla také nositelem přeshraničního projektu mezi ČR a Rakouskem s názvem „Vzdělávání
podporuje začleňování komunit“, jehož cílem bylo získat navzájem informace v oblasti středního
odborného vzdělávání a odborného celoživotního vzdělávání se zaměřením na národnostní
komunity. V rámci projektu byly řešeny možnosti zapojování cizinců do jednotlivých aktivit při
získávání požadovaných profesních kvalifikací na obou stranách hranice. Výstupy tohoto projektu
byly v roce 2015 prezentovány v rámci jeho udržitelnosti na akcích, které KHK JM pořádala.
Okresní hospodářská komora Vyškov (OHK Vyškov): Klub personalistů při OHK Vyškov, který sdružuje
cca 20 personalistů z regionu. Na pravidelných setkáních je diskutováno o trhu práce, kvalitě pracovní
síly, zaměstnanosti, spolupráci se vzdělavateli. Členy klubu je i zástupce ÚP ČR KoP Vyškov a SOŠ a
SOU Sochorova
Okresní hospodářská komora Brno – Venkov v roce 2015 ukončila mezinárodní projekt ADDED VALUE
FOR CRAFT jehož cílem bylo využití a zlepšení možnosti odborného vzdělávání a přípravy v reakci na
měnící se požadavky trhu práce. Projekt se zaměřil na řemeslná odvětví, která jsou negativně
ovlivňována technologickým rozvojem, globalizací trhu nebo měnícími se požadavky spotřebitelů. Do
projektu byli zapojeni rovněž partneři z Itálie, Skotska, Chorvatska, Bulharska, Řecka a Potugalska.
Ad II. V průběhu školního roku 2014/15 byli i nadále podporováni žáci ve vybraných oborech vzdělání
s výučním listem formou prospěchových stipendií, které jim byly poskytovány z prostředků
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Jihomoravského kraje. Stipendia mohli získat žáci 15 odborných středních škol zřizovaných
Jihomoravským krajem, které vyučují 14 oborů vzdělání ukončených výučním listem (nástrojař,
klempíř, elektrikář – silnoproud, pekař, řezník – uzenář, čalouník, mechanik plynových zařízení,
kominík, malíř, podlahář, sklenář, tesař, zedník, pokrývač).
Bohužel i přes vyplácená stipendia se v některých oborech vzdělání nedaří žáky přijímat. Například
obor sklenář se nepodařilo již řadu let otevřít a není vyučován na žádné střední škole
v Jihomoravském kraji. K velkému snížení došlo v posledních letech i v počtu žáků přijímaných do
oboru vzdělání čalouník, velmi nízké jsou i počty přijímaných do oborů klempíř a pokrývač.
Jihomoravský kraj v souvislosti s velkým poklesem počtu žáků vstupujících do středních škol postupně
omezuje vzdělávací nabídku středních škol, které zřizuje. Kritériem při omezování nabídky oborů
vzdělání je kromě zájmu uchazečů o jednotlivé obory také regionální dostupnost oborů a
uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Od školního roku 2012/13 Jihomoravský kraj snížil vzdělávací nabídku středních škol, které zřizuje, o
více než 2 500 míst.
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy (RRAJM): Ex – ante posouzení záměru „Portfolia projektů
pro vytvoření moderního centra vzdělávání strojně-technických oborů v Jihomoravském kraji“
Ad III. Pro potřeby aktivního využívání dostupných nástrojů pro monitoring a rozhodování v oblasti
celkové koncepce rozvoje školství v linii ZŠ-SŠ-VŠ byl jako nástroj využit průzkum zaměstnanosti v
Jihomoravském kraji, který byl administrován společně s Úřadem práce České republiky, krajskou
pobočkou v Brně (viz. opatření 3.2 klíčová aktivita 1).
Pro rozhodování v linii ZŠ-SŠ-VŠ je také jako výchozí empirie využívána Výroční zprávu o stavu a
rozvoji vzdělávací soustavy v JMK. Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v
Jihomoravském kraji za školní rok 2014/15 (dále jen VZ) zpracoval odbor školství v souladu s § 10
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad a v souladu s uvedeným
právním předpisem ji předkládá zastupitelstvu kraje a MŠMT.
VZ popisuje stav všech škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení od
mateřských škol po vyšší odborné školy včetně jazykových škol, základních uměleckých škol, dále
zařízení pro výkon ústavní výchovy, domovů mládeže, školských poradenských zařízení, středisek
služeb školám, pedagogických center a dalších školských organizací působících na území
Jihomoravského kraje. Shrnuje informace a statistické podklady o školách a školských zařízeních
všech zřizovatelů na území kraje, tj. MŠMT, kraje, obcí, soukromých zřizovatelů a církví. Sleduje
trendy vývoje a další směřování škol a školských zařízení.
Ad IV. Ve dnech 15. 9. - 18. 9. 2015 proběhl již 8. ročník Veletrhu odborného vzdělávání, který byl
realizován v rámci 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na veletrhu se prezentovalo 21
středních technických škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Cílem této prezentace bylo ukázat
žákům 8. a 9. tříd základních škol, pedagogům a rodičům, že obory a profese ve strojírenském,
automobilovém a elektrotechnickém průmyslu se velmi dynamicky vyvíjejí a absolventi těchto škol
jdou s dobou, moderním technologickým vývojem, mají uplatnění na trhu a jsou finančně dobře
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ceněnými odborníky. Současně tato odvětví dlouhodobě patří v Jihomoravském kraji k tradičním a
rozvíjejícím se s řadou významných zaměstnavatelů.
Žákům 8. a 9.tříd základních škol v Jihomoravském kraji, kteří mají předpoklady pro studium
technických oborů, i jejich pedagogickému doprovodu byl nabídnut bezplatný vstup na MSV, aby měli
možnost seznámit se s nabídkou středních škol i s případnými zaměstnavateli, kteří by o ně měli po
absolvování studia zájem a kteří často s krajskými středními školami dlouhodobě spolupracují.
Veletrh navštívilo 42 skupin žáků z 34 základních škol, které sídlí na území Jihomoravského kraje.
Celkem to bylo cca 900 žáků 8. a 9. tříd ZŠ.
Součástí akce byl i doprovodný program, který každý den probíhal v auditoriu u stánku
Jihomoravského kraje. Byl zaměřený na problematiku kariérního poradenství a prezentaci možností
technického a odborného studia v návaznosti na pracovní uplatnění. Na edukativním doprovodném
programu spolupracovala Krajská hospodářská komora JM, Centrum vzdělávání všem, VIDA science
centrum. Se svými prezentacemi vystoupili i úspěšní absolventi technických oborů, kteří se
mimořádným způsobem uplatnili v oboru na trhu práce.
Dále byly realizovány pravidelné veletrhy SŠ, na kterých střední školy prezentují svou vzdělávací
nabídku a které jsou určeny pro žáky 8. a zejména 9. tříd ZŠ. Největší veletrh proběhl tradičně v Brně,
zúčastnilo se ho 85 SŠ i několik zahraničních SŠ. Dále proběhly menší přehlídky SŠ v Blansku,
Boskovicích, Vyškově, Břeclavi, Hodoníně a ve Znojmě. Každé z přehlídek se zúčastnilo několik desítek
škol.
Ad V. Aktivita byla naplňována v rámci projektu OP VK "Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji". V rámci jeho KA byla v průběhu roku 2014 a
2015 organizována řada přednášek externích lektorů z praxe ve středních školách, kterých se účastnili
také pedagogové, učitelé odborného výcviku absolvovali praxe ve firmách a společně s externími
odborníky z firem se podíleli na zpracování textů elektronických učebnic. Mimo jiné se také jednalo o
školení pracovníků pro práci s CNC strojem, 3D tiskárnou, 3D skenerem, diagnostickou technikou,
měřicími systémy apod. Tito pracovníci nově nabyté znalosti využívali při práci s pořízenou technikou
v rámci povinné výuky a volnočasových aktivit žáků partnerských středních škol a povinné výuky a
volnočasových aktivit zapojených základních škol.
Centrum vzdělávání všem: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Akreditaci MŠMT získal
seminář „Kariérové poradenství na základní škole – mapování profesí.“ Zúčastnilo se jej 14
pedagogických pracovníků ze základních škol v Jihomoravském kraji, kteří se při své práci zabývají
tematikou kariérového poradenství – jako výchovní poradci, nebo vyučující okruhu „Člověk a svět
práce.“
Regionální rozvojová agentura JM (RRAJM): Studijní pobyty a čtenářství. Praktické ověření
konverzace v AJ žáků ZŠ Olešnice
Ad VI. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Zaměstnavatelé, úřad práce, střední školy.
Ad II. Vybrané střední školy zřizované Jihomoravským krajem zajišťovaly nábor žáků do vybraných
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oborů vzdělání a výplatu stipendií.
Ad IV. Střední školy, Středisko služeb školám Brno, Úřad práce ČR.
Ad V. Krajský úřad JMK.
Ad II., VII. RRAJM - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno.
Ad VII. Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Střední škola polytechnická Brno, SPŠ
Edvarda Beneše a OA Břeclav, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Střední
škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, SPŠ elektrotechnická a inf. technologií,Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André
Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a, Střední škola grafická Brno, Integrovaná střední škola,
Sokolnice 496, Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113, Střední škola
technická a gastronomická, Blansko, Gymnázium, Brno, Křenová 36, Střední průmyslová škola
chemická, Brno, Vranovská 65, Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32,
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky,Břeclav,sady 28.října 1, Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Mikulov, Komenského 7, Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463, Gymnázium,
Boskovice, Palackého náměstí 1, Gymnázium Blansko
Zdroje financování:
Ad I. Projekt CrossVET – evropské finanční prostředky/grant (program ERASMUS+) – KHK JM 14 748
EUR v roce 2015 (skrz HK ČR). Projekt Vzdělávání podporuje začleňování komunit – 0 Kč v roce 2015
(projekt je v období udržitelnosti), vlastní zdroje KHK JM.
OHK Vyškov: vlastní zdroje- náklady pouze na občerstvení a administrativní zajištění
Ad II., VI. V roce 2015 bylo na stipendia vyplaceno 2 306 tis. Kč z prostředků kraje.
RRAJM – Krajský rozpočet.
Ad IV. Veletrh odborného vzdělávání 560 tis. Kč z prostředků kraje; veletrh středních škol v Brně 250
tis. Kč z prostředků kraje.
Ad V. Financováno z rozpočtu projektu OP VK.
Rozpočet JMK prostřednictvím Centra vzdělávání všem.
RRAJM - OPVK 7.1 Počáteční vzdělávání 726 tis. Kč (617 tis. Kč EU, 109 tis. Kč ČR).
OPVK 7.1 Počáteční vzdělávání 415 tis. Kč (353 tis. Kč EU, 62 tis. Kč ČR).
Indikátory opatření:
Ad I. V rámci projektu CrossVET navštíveno 15 firem v Jihomoravském kraji v roce 2015, projekt
pokračuje do r. 2016, výstupem bude komparativní analýza přípravy českých manuálních pracovníků
pro potřeby trhu Slovenska a Rakouska a naopak (sjednocení úrovně vzdělání).
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Ad II. V letech 2010/11 – 2014/15 byl počet žáků končících 9. třídu ZŠ velmi nízký, pohyboval se od
8 454 do 8 030 žáků, což je oproti roku 2008/09 pokles o cca 25 %. Z těchto velmi slabých
populačních ročníků se dařilo přijímat do 1. Ročníků podporovaných oborů vzdělání 450 – 500 žáků,
což je 5,5 – 6,2 % z žáků 9. tříd.
Ad IV. Veletrhu odborného vzdělávání se zúčastnilo cca 900 žáků 8. a 9. tříd z 34 základních škol
Jihomoravského kraje.
Ad V. Aktivit se zúčastnilo cca 470 pedagogů z území celého Jihomoravského kraje.

Číslo a název opatření

3.2 Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na
potřeby trhu práce
Cíl opatření
Cílem opatření je zvyšovat efektivitu systému dalšího vzdělávání s cílem snižování nesouladu nabídky
a poptávky na trhu práce. Za tímto účelem lépe zaměřit podpůrné aktivity, více zapojit
zaměstnavatele do spolupráce při poskytování dalšího vzdělávání. Důležitým komplementem je
podpora profesní mobility cestou zvyšování rozvoje odborných znalostí a dovedností využitelných na
trhu práce v Jihomoravském kraji.
Klíčové aktivity
I. Realizace průběžných průzkumů zaměstnanosti v JMK a zprostředkování výsledků relevantním
cílovým skupinám (např. žákům, studentům, jejich rodičům, vzdělávacím institucím, apod.) – Odbor
regionálního rozvoje KrÚ JMK
II. Podporovat přímou spolupráci mezi zaměstnavatelskými subjekty a veřejnou správou na cíleném a
koordinovaném využívání prostředků určených na další vzdělávání – Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Brně, Krajská hospodářská komora JM
III. Podpora projektů zaměřených na další implementaci Národní soustavy kvalifikací a Národní
soustavy povolání v kraji – Krajská hospodářská komora JM
IV. Monitoring potřeb trhu práce a transfer získaných poznatků směrem k poskytovatelům dalšího
vzdělávání – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Krajská hospodářská komora JM
V. Podporovat nástroje vedoucí k získání dovedností formou praxí uchazečů a zájemců o zaměstnání
(např. stáže ve firmách) – Krajská hospodářská komora JM
VI. Podpora informovanosti a publicity aktivit dalšího vzdělávání, rozvoj databáze poskytovatelů a
programů dalšího vzdělávání dospělých – Centrum vzdělávání všem Brno Bosonohy
VII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Udržení
vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce – Odbor
regionálního rozvoje KrÚ JMK
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Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. V průběhu ledna a února roku 2015 realizoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
regionálního rozvoje, společně s Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Brně,
dotazníkové šetření týkající se průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji ke dni 31. 12. 2014.
Dotazníkové šetření v tomto rozsahu bylo provedeno již potřinácté a vycházelo z cíle Jihomoravského
kraje mít podrobné informace o nejvýznamnějších zaměstnavatelích a struktuře zaměstnanosti, ale
také o předpokládaném vývoji zaměstnanosti během daného roku. Otázky dotazníků se týkaly
struktury zaměstnanců, požadavků na absolventy, dlouhodobě poptávaných profesí, spolupráce se
školami a výzkumnými institucemi, zaměstnávání cizinců, agenturních pracovníků a dalších témat.
Zpracování dotazníků a analytické zprávy bylo zajištěno formou veřejné zakázky. Souhrnná zpráva
obsahuje i mapovou přílohu s kartogramy. Výsledky byly uveřejněny na webu.
Ad II. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JM) byla zapojeno do sektorové
dohody v oblasti slévárenství v rámci Jihomoravského kraje. Tento záměr řešil podporu středních
odborných škol ve spolupráci s podnikatelskou sférou a jejich požadavky na obor slévač a modelář, a
následně Střední průmyslová škola Sokolská vytvořila vzdělávací program pro maturitní obor
„slévárenství“. V 2. polovině roku 2015 pak probíhaly opakovaně společná jednání mezi slévárnami a
středními školami na území Jihomoravského kraje, např. Střední školou stavebních řemesel BrnoBosonohy v oblasti modelář. Tento záměr řeší stále se prohlubující propad chybějících zaměstnanců
v dělnických profesích a technických oborech.
Ad III. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje i v roce 2015 aktivně oslovovala a
informovala zaměstnavatele v Jihomoravském kraji o možnostech využívání Národní soustavy
kvalifikací, potažmo Národní soustavy povolání v personalistice firmy, možnostech dalšího vzdělávání
jejich zaměstnanců a především o možnostech složení zkoušky z jednotlivých kvalifikací v systému
Národní soustavy kvalifikací. Pracovníci KHK JM osobně navštěvovali soukromé společnosti a
předávali zaměstnavatelům a personalistům informace o oborech vycházejících z dílčích kvalifikací
NSK. Účelem bylo informovat zaměstnavatele o možnostech zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců
a tím také přispět ke zvýšení efektivity pracovních postupů ve firmě, zvýšení konkurenceschopnosti a
podpoře aktivní politiky zaměstnanosti kraje.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (Dring Consulting s r.o.) ukončil realizaci projektů PNVP I a PNVP
II, které byly zaměřené na rozšíření nabídky v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu
práce. Projekty jsou nyní v období udržitelnosti, kdy nabízíme zdarma ke stažení vzdělávací materiály
k 30 profesním kvalifikacím z oblasti obchodu a cestovního ruchu a 25 sad materiálů ke kvalifikacím
z oblasti stavebnictví a řemesel. Výhodou těchto materiálů je fakt, že obsahově kopírují standardy
schválených profesních kvalifikací v NSK a lze je tak využit v rámci přípravy na zkoušku z dané
kvalifikace. Dostupné online na adresách http://pnvp.dringbrno.cz/ a http://pnvp2.dringbrno.cz/.
Projekty jsme realizovali spolu s RPVC AJAK a KHK JM.
Ad IV. V rámci osobních návštěv firem Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje rovněž
získávala zpětnou vazbu na kvalifikaci a požadované kompetence zaměstnanců či nových uchazečů o
práci z pohledů zaměstnavatelů. Tyto informace dále využívala pro monitoring potřeb trhu práce a
transfer získaných poznatků k poskytovatelům dalšího vzdělávání i úřadům práce.
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Dále se díky Jihomoravskému kraji také pravidelně dvakrát do roka konají setkání zástupců
Jihomoravského kraje, úřadů práce a hospodářských komor na úrovni okresů. Na těchto jednáních
dochází nejen k vzájemné informovanosti o možnostech spolupráce v oblasti snižování
nezaměstnanosti v našem kraji.
Ad V. Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje i v roce 2015 nabízela možnost odborné
stáže studentům VOŠ/VŠ na pracovišti úřadu KHK JM a tím napomáhala studentům získat potřebnou
praxi v reálném pracovním prostředí. V problematice stáží ve firmách jsou aktivní také jednotlivé
OHK/RHK, např. OHK Hodonín nově realizovala 4 projekty zahraničních stáží pro žáky SŠ se
zaměřením na technické obory.
CREA Hydro&Energy, z.s., klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol, organizoval Stáže
v klastru a v členských firmách klastru ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně.
Mendelova univerzita v Brně: Praxe jsou nedílnou součástí řady studijních programů VŠ, přičemž
některé školy staví na kontinuálních partnerstvích s firmami a realizuje je formou řízených praxí, kdy
studentům nabízí konkrétní místa s jednoznačnou vazbou na obor studia.
Ad VI. Centrum vzdělávání všem:
1. Rozvoj regionální databáze dalšího vzdělávání na webu www.vzdelavanivsem.cz, prezentace
vzdělavatelů v JMK (soc. sítě, newslettery veřejnosti, publikační aktivity).
2. Internetové poradenství pro veřejnost (tel., e-mail, poradna, online chat).
3. Prezentace kurzů dalšího vzdělávání na SŠ v JMK a zkrácených studijních programů na
veletrhu Gaudeamus, 2015.
4. Realizace aktivit na podporu rozvoje dovedností, schopností a informovanosti
Ad VII. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Mendelova univerzita v Brně: Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání MENDELU nabízí
v oblasti dalšího vzdělávání kurzy pro zájemce z řad odborné a široké veřejnosti, které jim umožní
rozšíření jejich odborných znalostí z oblasti pedagogiky, ekonomie, zemědělství, lesnictví,
potravinářství, techniky, IT a dalších. V nabídce jsou zařazeny kurzy akreditované i neakreditované,
s variabilní délkou - od jednodenních kurzů až po dvouleté vzdělávací programy. V roce 2015 bylo
realizováno celkem 22 kurzů orientovaných na výkon povolání, celkem se jich zúčastnilo 904 osob.
Spolupracující subjekty:
Ad II., III., IV., V. Střední a vysoké školy, hospodářské komory působící v JMK, subjekty poskytující
další vzdělávání.
Ad VI. Ústav pedagogických věd FF MU (praxe studentů v CVV), SŠ v JMK, Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, EURES (ÚP), Eurocentrum, Lužánky – EVS, INEX-SDA, AIESEC, MP-Soft a. s., KrÚ JMK OŠ.
Zdroje financování:
Ad II., III., IV. Vlastní zdroje Krajské hospodářské komory JM.
Ad V. Stáže v klastru CREA Hydro&Energy, z.s. - použity prostředky v rámci projektu Stáže pro mladé,
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Fond dalšího vzdělávání rozpočet aktivity 56 tis. Kč
Ad VI. Rozpočet JMK prostřednictvím CVV, příspěvek z rozpočtu JMK.
Indikátory opatření:
Ad III., V. Zástupci Krajského hospodářské komory JM v roce 2015 opakovaně navštívily celkem 47
firem v rámci aktivit Národní soustavy kvalifikací.
V roce 2015 na KHK JM 1 stážista – dlouhodobá praxe při studiu VOŠ.
Ad V. Stáže v klastru CREA Hydro&Energy, z.s. - 5 stážistů.
Ad VI. Centrum vzdělávání všem:
ad 1. Počet aktivně zapojených vzdělavatelů k 31. 12. 2014: 175, k 31. 12. 2015: 181.
Počet inzerovaných kurzů v databázi: k 31. 12. 2014: 2596, k 31. 12. 2015: 3681
Počet přihlášek na kurzy z řad veřejnosti prostřednictvím formuláře na webu CVV: v roce 2014: 836, v
roce 2015: 2691.
ad 2. Počet zodpovězených dotazů z oblasti CŽV v JMK v roce 2014: 175, v roce 2015: 207
ad 3. Veletrh Gaudeamus: informačně podpořeno cca 500 osob z řad návštěvníků veletrhu.
ad 4. Kurz Kreativní životopis (4 termíny): 28 účastníků
ad 5. Kurz LinkedIn (1 termín): 10 účastníků
ad 6. Seminář Jak na práci, stáž nebo dobrovolnictví v zahraničí: 47 účastníků.

Číslo a název opatření

3.3 Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti
Cíl opatření
Cílem opatření je další zefektivňování stávajících služeb a posilování spolupráce s institucemi veřejné
správy, se zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími a neziskovými organizacemi.
Klíčové aktivity
I. Koordinace spolupráce služeb zaměstnanosti s institucemi státní správy a samosprávy,
zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími a neziskovými organizacemi – Úřad práce ČR,
krajská pobočka v Brně
II. Prohloubení poskytování tzv. „na míru šitých programů“ a zvolených rekvalifikací, práce s
marginalizovanými skupinami, individuální proaktivní přístup pro klienty služeb zaměstnanosti a
směrem k zaměstnavatelům – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
III. Řízení lidských zdrojů a zvyšování kvality vzdělávání s ohledem na oblast rozvoje lidských zdrojů a
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zaměstnanosti v orgánech Jihomoravského kraje – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
IV. Podpora dalšího rozvoje služeb poskytovaných Centrem vzdělávání všem uchazečům a zájemcům
o zaměstnání – CVV Brno Bosonohy
V. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením
Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti – Odbor regionálního rozvoje KrÚ
JMK
Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně i v roce 2015 intenzivně spolupracovala s významnými
zaměstnavateli v území, s regionální samosprávou, s hospodářskými komorami, s nestátními
neziskovými organizacemi, s odborovými svazy, vysokými školami a se vzdělávacími institucemi.
Pracovníci ÚP se pravidelně účastní jednání RRLZ i RHSD. V roce 2015 se ÚP ČR, krajská pobočka v
Brně aktivně účastnila prací v celkem třech projektech, financovaných z ESF, jejichž cílem je zlepšit
koordinaci veřejných služeb zaměstnanosti s institucemi veřejné správy a samosprávy a se vzdělávací
a podnikatelskou sférou. Dva z těchto projektů jsme přitom sami administrovali – jednalo se o
projekty páté prioritní osy OP LZZ, tedy projekty mezinárodní spolupráce.
Ad II. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně v rámci úkolů stanovených mu legislativou cíleně, trvale
a intenzivně pracuje s marginalizovanými skupinami, přičemž zcela programově uplatňuje
individuální přístup k těmto osobám. V roce 2015 se dále zintenzivnila i práce se zaměstnavateli, a to
návazně i na výrazné posílení prostředků na APZ; měsíčně je v rámci kraje prováděno zhruba 200
monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů.
Ad III. V zájmu zlepšování kvalifikace svých pracovníků Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
pravidelně realizuje projekty, které jsou financovány ze zdrojů Evropské komise (Program
celoživotního vzdělávání) či z prostředků ESF. V roce 2015 si celkem 29 pracovníků zvýšilo kvalifikaci
účastí v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti v podmínkách hospodářské recese“ a dalších 31
získalo nové zkušenosti účastí v projektu „Inovace v sociálních službách“. V rámci celostátního
projektu MIKOP (Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR) bylo v průběhu roku 2015
proškoleno cca 350 našich pracovníků.
Ad I., II., III. Uvedená opatření byla naplňována prostřednictvím poskytování sociální služby Celsuz –
sociální rehabilitace. Aktivity byly zaměřené na práci s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaní.
Aktivity:


Burza práce – propojení zaměstnavatelů a konkrétních klientů (dlouhodobě
nezaměstnaných)
 Spolupráce s ÚP – propagace služby mezi klienty ÚP, nabídka aktivit služby
 MMB – účast ve skupinách v rámci Komunitního plánování soc. služeb a KP SVL
 Zvyšování kvality služby prostřednictvím cíleného vzdělávání pracovníků
Ad IV. Centrum vzdělávání všem:
1. Kariérové poradenství v pro veřejnost zdarma formou individuálních konzultací na
pobočkách Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo. 2 x ročně probíhá evaluace této služby
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formou dotazníku.
2. Kurz Kreativní životopis a LinkedIn pro veřejnost
3. Assessment centrum pro veřejnost
4. Cvičné výběrové řízení (2 termíny)
5. Jak na práci, stáž a dobrovolnictví v zahraničí
6. Restart – profesně rozvojový program pro rodiče na rodičovské dovolené
Ad V. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Spolupracující subjekty:
Ad I. Instituce veřejné správy a samosprávy, Krajská hospodářská komora, Masarykova univerzita,
ANNO, BEVE.
Ad II. ÚP - Zaměstnavatelé v JMK.
Celsus: Úřad práce, Magistrát města Brna – sociální odbor, další NNO (např. Agapo), zaměstnavatelé
působící na území města Brna
Ad III. KÚ JMK, Krajská hospodářská komora, Masarykova univerzita, ANNO.
Ad IV. ad 1. Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace; Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace; Integrovaná střední škola Hodonín,
příspěvková organizace
ad 2. Knihovna Jiřího Mahena v Brně
ad 3. FSS MU – praxe studentů v CVV
ad 4. EURES (ÚP), Eurocentrum, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, AIESEC, SVČ Lužánky (EVS), INEX-SDA

Zdroje financování:
Ad I. Státní rozpočet, prostředky OP LZZ i OP VK.
Ad II. Státní rozpočet, prostředky OP LZZ i OP VK.
Ad III. Státní rozpočet, prostředky OP LZZ i OP VK.
Ad IV. Rozpočet JMK prostřednictvím CVV
Indikátory opatření:
Ad I. Počet podpořených osob: 94.
Ad II. Počet podpořených osob: cca 8694 osob a cca 2500 zaměstnavatelů
Ad III. Počet podpořených osob: 410.
Ad IV. ad 1. Počet podpořených klientů z řad veřejnosti: v roce 2014: 167 klientů - provedeno 443
konzultací, v roce 2015: klientů 178 - provedeno 523 konzultací.
ad 2. Počet účastníků: 38
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ad 3. Počet účastníků: 5
ad 4. Počet účastníků: 19
ad 5. Počet účastníků: 48
ad 6. Celkem podpořeno 5 osob

Číslo a název opatření

3.4 Rovné příležitosti
Cíl opatření
Cílem je odstraňování přetrvávajících nerovností v přístupu k zaměstnávání žen a mužů, odstraňování
dalších bariér v rovném přístupu všech dotčených skupin na trh práce a pracovní uplatnění. Vytváření
podmínek na trhu práce, které budou respektovat rovný přístup z hlediska pohlaví, věku, barvy pleti,
etnické příslušnosti, apod. Zvýšení povědomí o nových formách zaměstnávání a podpora jejich
zavádění. Cílem opatření je rovněž předcházet vzniku nezaměstnanosti a zkrácení doby, po kterou
jsou osoby ze znevýhodněných skupin nezaměstnané (osoby do 20 let věku, občané se zdravotním
znevýhodněním, lidé nad 50 let věku, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, osoby po
mateřské a rodičovské dovolené, lidé s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci
etnických a národnostních menšin, imigranti a zahraniční pracovníci).
Klíčové aktivity
I. Zvyšování veřejného povědomí o otázkách diskriminace znevýhodněných skupin na pracovním trhu
a možnostech boje s diskriminací – ANNO JMK
II. Podpora informační a propagační kampaně, která bude zdůrazňovat výhody nových forem
zaměstnávání jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele ve vazbě na koncepci rodinné politiky
Jihomoravského kraje – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
III. Podpora nových forem zaměstnávání (dílčí úvazky, sdílená pracovní místa, práce z domu), což
povede k vytváření podmínek maximální účasti znevýhodněných skupin osob na trhu práce (včetně
zapojení osob na rodičovské dovolené) – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
IV. Podpora sociálních služeb v oblasti péče o děti a starší či nemocné členy rodiny, a tím zlepšení
přístupu na trh práce pro osoby pečující o děti a starší či nemocné členy rodiny – Odbor sociálních
věcí KrÚ JMK
V. Podpora dalšího procesu integrace cizinců, migrantů a národnostních menšin na území
Jihomoravského kraje – Jihomoravský kraj
VI. Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
VII. Podpora zajištění poradenství pro volbu budoucího povolání s ohledem na rovné příležitosti –
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, odbor školství KrÚ JMK
VIII. Podpora absorpční kapacity pro přípravu a realizaci projektů s tematickým zaměřením Rovné
příležitosti – Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
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Naplňování jednotlivých aktivit za dané opatření za dosavadní etapu realizace
Ad I. Asociace nestátních neziskových organizací jihomoravského kraje:


poradenství týkající se legislativy (pracovní právo apod. Age managemnt zaměřený na ženy
55+- konzultace k projektům, propagace činnosti ženských spolků



spolupráce na přípravě projektu Cílená šance – projekt Úřadu práce



spolupráce s Komorou sociálních podniků na přípravě kulatých stolů věnovaných pracovní
rehabilitaci



spolupráce s Komorou sociálních podniků při přípravě seminářů věnovaných sociálnímu
podnikání



dotační poradenství u projektů NNO , které se zabývají rovností příležitostí na trhu práce

Masarykova univerzita realizovala ve sledovaném období projekt „Rodina a práce - prosazování
rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT“. Podstatou projektu bylo
vytváření příznivých podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního
života na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.
Regionální hospodářská komora Brno ukončila realizaci projektu „Příprava a podpora podnikání žen v
Jihomoravském kraji s využitím zahraničních zkušeností“. Hlavním cílem projektu bylo vytváření
podmínek pro soulad rodinného a pracovního života a prosazování rovných příležitostí mužů a žen.
Smyslem opatření je zejména skutečnost, aby ženy a muži měli stejnou šanci zakládat úspěšné firmy
při existenci fungující rodiny. Projekt také využíval zkušeností zahraničních partnerů (Rakousko,
Slovensko).
Ad II. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, v rámci úkolů stanovených mu zákonem trvale
intenzivně pracuje se zaměstnavateli, a to i s cílem zvýšit důraz na rozvoj nových forem
zaměstnávání. Tato otázka je řešena při každé tzv. „monitorovací návštěvě u zaměstnavatelů“,
kterých bylo v roce 2015 prováděno zhruba 200 každý měsíc.
Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno realizoval projekt „Komplexní program služeb pro
uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby“. Projekt představoval ucelený a komplexní
program podpory zaměstnanosti pro cílovou skupinu osob zájemců o zaměstnání charakterizovanou
zejména nízkou kvalifikací a vzděláním a vyšším věkem - nad 50 let. Projekt aktivitami reagoval na
základní potřeby cílové.
Jihomoravský kraj realizoval projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském
kraji“. Projekt se zaměřil na sociální ekonomiku, to je sociální podnikání, tedy jeden z jeho nástrojů.
Jedná se o začlenění znevýhodněných osob na trh práce na území Jihomoravského kraje v kontextu
současného sytému podpory. Dále se jedná se o podporu a informovanost o nástrojích sociální
ekonomiky, to je sociálního podnikání, vzdělávání zaměstnavatelů nebo cílových skupin při vstupu do
podnikatelského prostředí s ohledem na koncepce kraje a strategické dokumenty a v neposlední řadě
nastavení systémovosti podpory a informovanosti ve vztahu k cílovým skupinám v projektu a zjištění
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jejich potřeb.
Hlavní cíl projektu:
- podpora a propagace sociálního podnikání v kontextu podmínek Jihomoravského kraje se
zaměřením na nastavení nového sytému a implementace tohoto opatření do strategií.
Dílčí cíle projektu:
1. zjištění vstupních informací pro podporu sociálního podnikání v kraji
2. zlepšení systémovosti a provázanosti podpory sociálnímu podnikání při snížení nezaměstnanosti v
kraji
3. rozvoj možností podpory pro osoby vstupující do podnikatelského prostředí s důrazem na sociální
podnikání
4. využití sociálního podnikání pro zaměstnávání osob v regionech a implementace možného řešení
do strategických dokumentů.
Klíčové aktivity, sloužící k naplnění cílů a dílčích cílů:
1. návrh koncepce řešení sociálního podnikání pro implementaci do strategických dokumentů kraje
2. nastavení systému vzdělávání a poradenství pro cílovou skupinu
3. osvětové a informační aktivity v kraji pro podporu sociálního podnikání
4. vznik pracovní skupiny na úrovni kraje
Cílové skupiny jsou osoby zdravotně znevýhodněné, osoby ve věku do 26 let a třetí vydefinovanou
skupinou jsou - zaměstnavatelé (to je sociální podnikatelé).
Age management z.s. realizoval projekt „Aktivní přístup, věk nerozhoduje“. Cílem projektu byla
komplexní podpora cílové skupiny, tedy osob nad 50 let (s délkou evidence na ÚP nad 6 měsíců)
zabezpečení jejich návratu na trh práce.
Ad III. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, v rámci úkolů stanovených mu zákonem trvale
intenzivně pracuje se zaměstnavateli s cílem zvýšit důraz na flexibilitu pracovní síly a na intenzivnější
zapojování žen do ekonomiky.
Ad IV. V této oblasti Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně realizací svého projektu „Inovace
v sociálních službách“ zlepšil v roce 2015 kvalifikaci svých 31 pracovníků. Tito pracovníci se aktivně
zapojili do projektových aktivit, spočívajících zejména v přenosu dobré praxe ze zemí, kde sociální
práce je prováděna na velmi vysoké úrovní (Švédsko, Německo, Rakousko). Projekt byl ukončen ke
dni 30.6.2015.
Asociace nestátních neziskových organizací jihomoravského kraje: Podpora projektů v rámci
dotačního programu pro obce a NNO podporujícího prorodinnou politiku, podpora projektů v
dotačním programu domácí hospicové péče, podpora projektů v rámci dotačního programu dětské
skupiny (vytvoření Plánu aktivního stárnutí Statutárního města Brna a následná podpora projektů
z rozpočtu SMB, vytvoření Koncepce rodinné politiky JMK , realizace vlastních projektů).
Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o. realizovala ve sledovaném období
projekt „Už mám nový cíl“. Hlavním cílem projektu bylo posílení pracovní integrace, zlepšení
sociálního postavení a zvýšení zaměstnanosti osob nad 50 let věku zejména okresu Břeclav a okresu
Hodonín, kteří jsou déle než 6 měsíců vedeni v evidenci úřadu práce. Tyto osoby spadají do skupiny
ohrožených na trhu práce s možným vyloučením z tohoto trhu a dlouhodobou nezaměstnaností.
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Ad V. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (projekt Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu JMK) poskytuje cizincům ze třetích zemí (mimo EU) právní a sociální
poradenství, vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi s cílem usnadnit
jejich začlenění do české společnosti. Kromě cizinců jsou aktivity Centra zaměřeny i na majoritní
společnost a instituce veřejné správy. Pro každou z těchto skupin zajišťuje Centrum různé služby (od
výuky češtiny pro cizince, přes usnadnění kontaktu cizince s institucemi veřejné správy
prostřednictvím doprovodu a mediace, až po multikulturní akce). Veškeré služby jsou poskytovány
bezplatně.
Služby a aktivity Centra:


Sociálně právní poradenství: partnerskými organizacemi je poskytována pomoc při vyřizování
pobytových oprávnění, pomoc při ověřování dokladů o vzdělání ze země původu, asistence
při jednání se zaměstnavateli a na úřadech, poradenství ve věcech cizineckého práva, pomoc
při zajišťování zdravotního pojištění a zdravotní péče, sociálně-psychologická intervence
apod. Poradenství je zajišťováno v prostorách Centra a v kancelářích partnerských organizací
Diecézní charita Brno a OPU.



Sociokulturní kurzy: zahrnují osvojení si sociokulturních a komunikačních dovedností
typických pro české prostředí a napomáhají tak cizincům k dosažení sociální nezávislosti a
soběstačnosti. Kurzy jsou realizovány formou konverzace v českém jazyce na vybraná témata,
o která projeví cizinci zájem a která jim usnadní orientaci v českém prostředí.



Kurzy českého jazyka pro cizince: jsou jednou ze stěžejních aktivit Centra. Výuka češtiny je
cizincům nabízena v širokém spektru kurzů (např. kurzy gramatické, konverzační, psaní, pro
děti,…) i úrovní (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 a B1.2), které reflektují specifické potřeby
cílových skupin (např. pracující, rodiče s dětmi, ženy v domácnosti apod.). Všechny typy kurzů
jsou zaměřeny na odstranění jazykových bariéry s cílem postupně dosáhnout minimální
integrační úrovně, kterou je úroveň B1. Výuka jazykových kurzů probíhá převážně v Brně.
V případě zájmu cizinců jsou kurzy realizovány i v jiných lokalitách kraje (např. Blansko,
Hodonín, Břeclav). Výuku zajišťuje partnerská organizace OPU.



Aktivity pro děti a mládež: zahrnují výuku českého jazyka pro děti cizinců, která probíhá jak
přímo v Centru, tak ve spolupráci s MŠ Skořepka. V partnerské organizaci ZŠ a MŠ Staňkova je
přímo vyučován nepovinný předmět český jazyk pro cizince. V rámci multikulturních a
integračních aktivit pak partnerská organizace Armáda spásy realizuje aktivity cílené přímo na
dětmi a mládež (např. příměstský tábor).



Terénní sociální práce: je v projektu realizována prostřednictvím partnerské organizace
Diecézní charita Brno. Jejím cílem je prevence vzniku případných problémů ve vztahu mezi
komunitami cizinců a majoritou prostřednictvím aktivního vyhledávání a kontaktování cílové
skupiny přímo v jejich přirozeném prostředí (důraz je kladen na pokrytí oblastí i mimo Brno a
Blansko; v kterých jsou provozovány pobočky Centra).
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Informační centrum: V prostorách Centra byla zřízena vícejazyčná knihovna s čítárnou a
počítačová učebna s přístupem k internetu, která je dostupná klientům po celou otevírací
dobu Centra (Po – Čt: 8:00 – 20:30; Pá: 8:00 – 16:00).



Multikulturní a integrační aktivity: jsou realizovány akce na podporu propagace cizinecké
problematiky a interkulturního dialogu. Jejich cílem je seznámit veřejnost s kulturou
příchozích cizinců a napomáhat tak odstranění rasismu a xenofobie. Akce jsou zaměřeny jak
na cizince samotné, tak na zástupce majority. Na multikulturních a integračních aktivitách se
podílejí i partnerské organizace Centra (Diecézní charita Brno, Armáda Spásy, OPU, Lipka).



Odborné přednášky pro cizince: v prostorách Centra jsou pravidelně ve spolupráci
s odborníky pořádány přednášky pro cizince na aktuální témata (např. podmínky zkoušky
z českého jazyka potřebné pro žádost o trvalý pobyt, nostrifikace vzdělání, změny v zákoně o
pobytu cizinců, daňové přiznání fyzických osob apod.). Témata jednotlivých informačních
přednášek jsou následně zpracována a zveřejněna na webových stránkách Centra.

Aktivity realizované Centrem ve spolupráci s partnery v roce 2015:
Počet
Počet
Datum

Název akce

Typ akce

účastníků
cizinců

Počet zástupců
majority

celkem
12. 2. 2015

Výroba lístečků z FIMA

volnočasová aktivita

28

10

18

16. 2. 2015

Arménský večer

volnočasová aktivita

36

27

9

4. 3. 2015

Jak vyplnit daňové přiznání

odborný seminář pro cizince

15

11

2

17. 3. 2015

Japonský večer

volnočasová aktivita

24

12

12

30. 3. 2015

Český večer

multikulturní akce

23

6

17

14. 4. 2015

Důchody v ČR

odborný seminář pro cizince

13

13

0

24. 4. 2015

Tvoření z organzy

volnočasová aktivita

9

5

4

27. 4. 2015

Nostrifikace

odborný seminář pro cizince

13

13

0

12. 5. 2015

Informace o zkoušce z ČJ/A1

odborný seminář pro cizince

17

17

0

15. 5. 2015

Modelová zkouška z češtiny pro trvalý
pobyt

odborný seminář pro cizince

17

17

0

16. 5. 2015

Modelová zkouška z češtiny pro trvalý
pobyt

odborný seminář pro cizince

19

19

0

28. 5. 2015

Jak hledat a najít práci

odborný seminář pro cizince

12

12

0

30. 5. 2015

Den národnostních menšin

multikulturní akce

68

0

68

5. 6. 2015

Platforma aktérů integrace v JMK

platforma

31

4

27

36

8. 6. 2015

Přednáška „Migrace“

přednáška pro veřejnost

25

0

25

12. 6. 2015

Modelová
občanství

odborný seminář pro cizince

20

20

0

23. 6. 2015

Dlouhodobý a trvalý pobyt

odborný seminář pro cizince

18

18

0

29. 6. 2015

Tvoření z organzy II

volnočasová aktivita

9

8

1

29. 7. 2015

Deskové hry

volnočasová aktivita

9

3

6

13. 8. 2015

Zdravotní pojištění a péče pro cizince
v ČR

odborná přednáška pro cizince

5

5

0

17. 9. 2015

Informační schůzka pro lektory češtiny
pro cizince

odborný seminář pro lektory
češtiny pro cizince

12

0

12

21. 9. 2015

Paměťové techniky

seminář pro veřejnost

20

11

9

23. 9. 2015

Zaměstnávání cizinců

odborná přednáška pro cizince

15

13

2

29. 9. 2015

Košíky z pedigu

volnočasová aktivita

12

8

4

22. 10. 2015

Setkání partnerů projektu AMIF/1/03

setkání s partnery Centra

14

0

14

18. 11. 2015

„Seznámení se s Afrikou“

akce pro školy

33

0

33

20. 11. 2015

„Seznámení se s Afrikou“

akce pro školy

20

0

20

26. 11. 2015

„Advent – výroba adventních věnců

multikulturní
aktivita

a

integrační

15

10

5

3. 12. 2015

Tradiční česká řemesla – adventní
slavnost

multikulturní
aktivita

a

integrační

6

4

2

7. 12. 2015

„Migrace
dobrovolná
nedobrovolná, bariéry při migraci“

a

akce pro školy

56

0

56

9. 12. 2015

Multikulturní
a
multireligiózní
tematika (komunity cizinců žijící na
území JMK; religiozita v JMK; kulturní
a náboženské předsudky a stereotypy)

akce pro školy

22

0

22

10. 12. 2015

Multikulturní
a
multireligiózní
tematika (komunity cizinců žijící na
území JMK; religiozita v JMK; kulturní
a náboženské předsudky a stereotypy)

akce pro školy

64

0

64

11. 12. 2015

Multikulturní
a
multireligiózní
tematika (komunity cizinců žijící na
území JMK; religiozita v JMK; kulturní
a náboženské předsudky a stereotypy)

akce pro školy

32

0

32

14. 12. 2015

Multikulturní
a
multireligiózní
tematika (komunity cizinců žijící na
území JMK; religiozita v JMK; kulturní
a náboženské předsudky a stereotypy)

akce pro školy

31

0

31

14. 12. 2015

Česká kuchyně – české vánoční
cukroví

multikulturní
aktivita

13

12

1

zkouška

pro

získání

a

integrační

37

15. 12. 2015

Česká kuchyně – české vánoční
cukroví II

multikulturní
aktivita

15. 12. 2015

Multikulturní
a
multireligiózní
tematika (komunity cizinců žijící na
území JMK; religiozita v JMK; kulturní
a náboženské předsudky a stereotypy)

akce pro školy

a

integrační

12

11

1

32

0

32

CREA Hydro&Energy, z.s. a Filipínská smíšená hospodářská komora pro Českou republiku a Slovensko
- Školení a konzultace s filipínskými občany o začlenění a podnikání v České republice.
V roce 2015 spolupracoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně při řešení problematiky integrace
cizinců se svými sociálními partnery v území, především s Krajským úřadem JMK a s krajskou
hospodářskou komorou jižní Moravy.
Ad VI. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně věnuje trvale výraznou pozornost podpoře
zaměstnávání osob zdravotně postižených, a to jak ve své poradenské činnosti, tak při aplikaci všech
nástrojů APZ.
Ad VII. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně věnuje trvale výraznou pozornost poradenství pro
volbu povolání, a to v těch intencích, jak mu to nařizuje platná legislativa.
Asociace nestátních neziskových organizací JMK: šetření týkající se projektové absorpční kapacity při
využití nových operačních programů 2014 -2020 v JMK, zjiš´tování projektové absorpční kapacity v
rámci BMO 2014 – 2020.
Ad VIII. viz opatření 1.1, plnění aktivity VII.
Specificky se této záležitosti věnuje Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně trvale výraznou pozornost.
V průběhu roku 2015 dva jeho zaměstnanci byli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR certifikováni
jako hodnotitelé projektů (financovaných z Operačního programu Zaměstnanost), zaměřených na
podporu a rozvoj rovných příležitostí.
Spolupracující subjekty:
Ad V. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců: Diecézní charita, Organizace
pro pomoc uprchlíkům, ZŠ a MŠ Staňkova, Lipka, Armáda spásy, SOZE.
Zdroje financování:
Ad I. Vlastní zdroje ANNO JMK, zdroje JMK.
Ad IV. ANNO JMK: krajské zdroje – viz alokace dotačních programů.
Ad V. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců: Evropský integrační fond (EIF) a
Azalový, migrační a integrační fond (AMIF), rozpočet Jihomoravského kraje (25p.)
CREA Hydro&Energy, z.s.: využity prostředky v rámci projektu OPPI, program Spolupráce klastry,
projekt CREA Hydro&Energy IIa, podprojekt Internacionalizace: rozpočet podprojektu 93 tis Kč.,
rozpočet aktivity 6 tis. Kč.
Indikátory opatření:
Ad V. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (viz. výše).
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