
 

1 
 

Zpráva o realizaci vzdělávacího plánu 2017 

Projekt Smart akcelerátor RIS3 strategie,  

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 

 

 

Vzdělávací plán pro rok 2017 byl aktualizován a následně naplňován dle časových 

možností výkonné jednotky a jednotlivých lektorů. Členové výkonné jednotky se 

účastnili jak vhodných externě organizovaných školení, seminářů a konferencí, tak 

školení, které organizovala samotná výkonná jednotka, na které zvala partnery 

inovačního systému – výzkumné organizace, vysoké školy i firmy.  

  

Celkem bylo uskutečněno/zorganizováno 23 školení, z toho 4 školení byla 

zorganizována výkonnou jednotkou, kterých se vedle členů RIS3 týmu zúčastnili také 

partneři inovačního systému. Jednalo se o školení z oblasti specifických kompetencí: 

 Trendy v automobilovém průmyslu 

 Koncept smart city - smysl a praktické využití 

 Elektromobily a autonomní vozidla  

 

Dále se jednalo o školení v oblasti soft skills  na téma Prezentační dovednosti. 

 

Do uvedeného počtu školení je zahrnuto také vzdělávání v rámci inovačních 

platforem, kterého se kromě členů RIS3 týmu účastnili rovněž partneři inovačního 

systému. Jednalo se o tato témata: 

 Materiálové zhodnocení a energetické využití odpadů (inovační platforma 

Moderní energetika a zpracování odpadů) 

 Titanové slitiny a jejich použití v biomedicíně  

 (inovační platforma Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika)  

 Internet of things - sběr a využití big data v průmyslu (inovační platforma 

Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost) 

 

V roce 2017 také probíhalo jazykové vzdělávání v anglickém jazyce pro členy RIS3 

týmu, které navazovalo na předchozí rok 2016 a probíhalo od ledna do června. 

V období od července do prosince 2017 jazykové vzdělávání v anglickém jazyce 

neprobíhalo, a to z důvodu změn v řízení inovačního systému a souvisejících 

personálních změn na straně partnera. Po ukončení vzdělávacího bloku výuky AJ 

obdrželi účastníci certifikáty. V roce 2018 bude jazykové vzdělávání také probíhat, 

ale bude vybrán nový lektor a bude započat nový blok výuky AJ. 

  

V aktualizovaném vzdělávacím plánu pro rok 2017 původně nebylo plánováno 

školení na google analytics. V souvislosti s realizací marketingové strategie bylo ale 

nutné toto školení pro vybrané členy RIS3 týmu absolvovat. Je nutné zdůraznit, že se 

nejedná o školení obsahově stejné, jako bylo realizováno v roce 2016, protože toto 
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školení bylo zaměřeno na google apps, tedy na aplikace google (kalendář, 

poznámky, úkoly, google disk) – viz program školení, který byl již předložen v 1. ZoR. 

Školení google analytics je charakterem odlišné. Jedná se o nástroj, prostřednictvím 

kterého je vyhodnocována efektivita marketingových kampaní – viz program školení 

doložen v podkladech k ZoR.  

 

V důsledku výše uvedených změn řízení inovačního systému a návazných 

personálních změn u partnera došlo k výraznému zbrzdění vzdělávacích aktivit. 

Vzhledem k tomu došlo k nenaplnění povinného minimálního počtu hodin 

stanoveného metodickým výkladem k výzvě u těchto klíčových pracovníků: 

 RIS3 manažer výkonné jednotky I.  

 RIS3 manažer výkonné jednotky II.  

 RIS3 developeři. 

 

V roce 2017 se předpokládalo, že bude dorovnán rozdíl u pozice RIS3 manažera II., 

ale vzhledem k ukončení pracovního poměru zaměstnance působícího na této pozici 

nebyl počet hodin naplněn a pravděpodobně jej nebude možné naplnit ani v roce 

2018, protože se čerpání této pozice nepředpokládá.  

U pozice RIS3 developera bude nesplněný počet hodin vzdělávání z let 2016 a 2017 

připočten do povinného počtu vzdělávání pro rok 2018 a bude dorovnán v dalších 

fázích projektu tak, aby bylo dosaženo požadovaného počtu hodin vzdělávání.  

 

Nesplněný počet hodin u pozice RIS3 finančního manažera z roku 2016 byl v roce 

2017 dorovnán.  

 

Témata školení byla vybírána s ohledem na aktuální trendy, které mají nebo by 

mohly mít dopad na inovační systém Moravskoslezského kraje. Dle zpětné vazby 

nejen účastníků, ale i lektorů, lze považovat zrealizovaná školení za přínosná a 

zajímavá a získané znalosti a diskutovaná témata bezpochyby přispěly k prohloubení 

či udržení přehledu v oblastech relevantních pro inovační systém a RIS3 

Moravskoslezského kraje.  

 

Další informace o vzdělávacích aktivitách vč. časové dotace jednotlivých školení lze 

nalézt ve vyhodnocení vzdělávacího plánu za rok 2017. 

 

Zpracovala: Kateřina Klapcová 


