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P!ísp"vek k#cíli 2030
Podporou v#rámci programu Znalosti lze dosáhnout zv$%ení kvality základ-
ního a#st!edního %kolství, roz%í!ení  kapacit vysoko%kolského vzd"lávání 
p!ímo v#KVK, vy%%í &exibility lidí na trhu práce. 

./012!34!5467!8#9#!:1!;2<=>?!@?576?757!@?A134B640@6CD4!E;3<0FEF=/G!
HIJ!43K4E/3H0H!K4?A1IF2!?5D7!K5FL1G!;EMB>?!K4N1?!@?731=?O!PJ2=F;>/!
HQK4@6J?=47?!@?731=?O2!24R=4@?!K465HN4EF=/!E1!@?73>7!=H!EJ@46MLD!
B640FLD!KA/24!EQSTSU!

&E0FB?=/!KCN/!EQ2H?1A@6MLD!HQ=H!;F60H3=/LD!B640FLD!34@FD=47?!EJBB/D4!
K43/07!@?A134B640F6O!HQEJ@464B640F6O!;1!@4L>F0=<!@0HIB/LD!543>=U!
TJ?E4A>?!3047D434I<!V7=6N=/!@J@?C2!K54!516EH0>W6HL1!HQL104R>E4?=/!
E;3<0FEF=/U

Speci'cké cíle Programu (.3 X=15P>1!HQ2H?15>F0J
3.1    Kvalitní vzd"lání    
3.2    Rekvali'kace – nov$ za(átek  
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Investice do potenciálu lidí je zcela klí(ovou podmínkou pro úsp"%nou 
restrukturalizaci regionu v#souvislosti s#ukon(ováním t")by uhlí a#energetic-
kou transformací i#pro obnovu a#posílení resilience po pandemii COVID-19. 
Pokud má b$t patrná zm"na v#celkové situaci do roku 2030, je pot!eba 
posílit odpovídající vzd"lávání na v%ech stupních %kol.

V#kraji je mo)né získat st!edo%kolské vzd"lání na celkem 31 st!edních %ko-
lách. Podle v$sledk* zve!ejn"n$ch CERMAT mají )áci v#KVK druhé nejhor%í 
v$sledky v#jednotn$ch p!ijímacích zkou%kách pro (ty!leté studijní obory 
(2020) a#za rok 2017 pat!í k#nejhor%ím i#v$sledky maturit. Mo)nosti vzd"lá-
vání jsou vych$leny ve prosp"ch st!edních odborn$ch %kol, jejich) orientace 
v%ak neodpovídá pot!ebám trhu práce. Problémem je také ve srovnání s#ji-
n$mi regiony vy%%í v"k a#ne v)dy úplná kvali'kace pedagog*.  Krajsk$ ak(ní 
plán vzd"lávání je podporou orientován na v%echny oblasti, jejich) posílení 
m*)e vést k#rychlé zm"n" ve v$sledcích vzd"lávání a#v#reakci na nové v$zvy. 

Za rozhodující pro úsp"ch zm"n jsou v%ak sociology pova)ovány spole(en-
ské podmínky – chudoba, málo vzd"lané a#motivující prost!edí. Práv" kv*li 
tomuto fenoménu musí b$t v"t%í podpora orientována ji) na dostupnost 
mate!sk$ch %kol. V#sou(asné dob" je na vysok$ch %kolách okolo 5 000 
student* z#KVK. Na území kraje v%ak jen mal$ po(et z#nich m*)e studovat 
na Ekonomické fakult" Z+U v#Chebu a#nov" také na Pedagogické fakult" 
Z+U tamté). V#Karlov$ch Varech zaji%,uje Z+U tzv. konzulta(ní st!edisko 
pro obor v%eobecná sestra. P*sobí zde také soukromá Vysoká %kola 'nan(ní 
a#správní, a. s.. Není zde v%ak )ádná p!íle)itost pro vysoko%kolské technické 
vzd"lání. Omezené jsou rovn") p!íle)itosti pro celo)ivotní u(ení.

Vy%%í nezam"stnanost oproti jin$m region*m je pro KVK charakteristická, 
podobn" jako dojí)d"ní za prací do N"mecka. Zranitelnost trhu práce se 
projevila v#souvislosti s#pandemií COVID-19, kdy byla „vypnuta“ v$znamná 
(ást ekonomiky kraje, slu)by v#láze-ství a#cestovním ruchu. Rostoucí ceny 
povolenek na emise skleníkov$ch plyn* následn" vedly k#p!ed(asnému 
uzav!ení provozovny ke zply-ování uhlí ve V!esové, kdy nejv"t%í regionální 
zam"stnavatel Sokolovská uhelná, nástupnická organizace, a. s., propustil 
okolo 800 zam"stnanc*. Z#hodnoty 3,1 % v#b!eznu 2020 vzrostl podíl ne-
zam"stnan$ch a) na sou(asn$ch 5,8 % (k#31.1.2021) a#s#o(ekáváním dal%ích 
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hromadn$ch propou%t"ní - od po(átku pandemie COVID-19 jich prob"hlo 19 
s#tém"! tisícovkou propu%t"n$ch - lze predikovat je%t" dal%í nár*st. Zárove-  
se díky krizi související s#pandemií COVID-19 sní)il po(et voln$ch pracov-
ních míst, kdy na jedno volné pracovní místo aktuáln" p!ipadá v#pr*m"ru 
2,7 uchaze(e (pro srovnání  - za(átkem roku 2020 to bylo 1,0 uchaze(e). 
Zatímco p!ed pandemií byl nejposti)en"j%ím okresem Sokolov, v#d*sledku 
koronavirov$ch opat!ení v#segmentu cestovního ruchu, láze-ství a#hotelnic-
tví, které jsou nejvíce zasa)eny,  je to nyní okres Karlovy Vary. V$znamn" se 
zm"nila také skladba nov" p!íchozích uchaze(* o#zam"stnání, v#rámci které 
p!eva)ují kvali'kované osoby práv" z#t"chto posti)en$ch oblastí.

P!íle)itostí  je zm"na kvali'kace v#rámci p!e%kolení na jinou pozici u#stáva-
jícího zam"stnavatele nebo proces reintegrace zam"stnanc* opou%t"jících 
trh práce zp*sobem, kdy v#ideálním p!ípad" v*bec nevstupují do evidence 
nezam"stnan$ch (outplacement).  Projekt Outplacement (OUT)  realizuje 
Ú!ad práce +R - v#rámci celého území +eské republiky (od 1. 6. 2020).  Kro-
m" individuální pé(e je v#rámci projektu nabízena také celá !ada dal%ích ak-
tivit jako kariérové poradenství, %kolení v#oblasti pracovního práva, 'nan(ní 
gramotnosti nebo i#pro%kolení v#oblasti m"kk$ch dovedností. Ú(astníci 
projektu mohou rovn") absolvovat rekvali'ka(ní kurzy. Jejich obsah a#slo-
)ení zohled-ují pot!eby a#po)adavky regionálních zam"stnavatel*. 

Mo)nost na prohloubení kvali'kace existuje v#rámci projektu Podpora 
odborného vzd"lávání zam"stnanc* II (POVEZ II), spolu'nancovaného 
z#ESF (2015-2022).  Hlavním cílem projektu je pomoci zam"stnavatel*m 
v#odborném vzd"lávání stávajících i#nov" p!ijíman$ch zam"stnanc*, stejn" 
jako osobám samostatn" v$d"le(n" (inn$m (OSV+) tak, aby mohli pru)n" 
reagovat na m"nící se situaci a#podmínky na trhu. 


