
Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově
Cílem aktivity je vytvořit ve městě Kyjově centrum inovativních technologií,
celoživotního vzdělávání a komunitního přístupu k přenosu nápadů do reálného
podnikání.

Prostředky k dosažení cíle:

- institucionální optimalizace středních škol v Kyjově (sloučení Středního
odborného učiliště Kyjov, p. o. a Střední školy automobilní Kyjov, p. o.), která
umožní vytvoření dostatečně prostorově, technologicky a personálně silné
organizace k realizaci záměru, (proběhlo, od 1. 1. 2022 existuje Střední škola
polytechnická Kyjov, příspěvková organizace)

- získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního
programu a z Operačního programu Jan Ámos Komenský v programovacím
období 2021 – 2027.

Dílčí podaktivity:

a) Centrum inovativních technologií – vybudování plnohodnotného FabLabu ve městě
Kyjově. Kromě výuky žáků SOU Kyjov bude využíván základními školami v regionu,
Domem dětí a mládeže Kyjov i žáky Klvaňova gymnázia. Se záměrem vybudování FabLabu
byly uvedené vzdělávací instituce seznámeny a písemně záměr podpořily. Vybudováním
inovativního centra dojde k prohloubení a rozšíření síťování vzdělávacích institucí v regionu.

b) Centrum celoživotního vzdělávání

1. Rekvalifikační kurzy – rozšíření spolupráce s Úřadem práce v oblasti rekvalifikací;
kromě rekvalifikací v oblasti svařování realizovat i další rekvalifikace např. v oblasti
řidičských oprávnění (nabídky na veřejné zakázky Úřadu práce v OP Zaměstnanost),

2. Firemní vzdělávání – rozšířit spolupráci s regionálními firmami a Okresní
hospodářskou komorou Hodonín při realizaci vzdělávání zaměstnanců (využívat i
možností daných OP Zaměstnanost),

3. Rozšíření nabídky zkrácených jednoletých studií – nabídka bude rozšířena o
minimálně dva obory vzdělání elektrikář a autoelektrikář, kteří v regionu výrazně
chybí,

4. Profesní kvalifikace – rozšíření nabídky kurzů a následně zkoušek k získání
profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací i z pohledu větší provázanosti
inovovaných rámcových vzdělávacích programů se soustavou kvalifikací.

c) Komunitní rozvoj podnikavosti v regionu – v rámci centra bude vybudován i prostor pro
společné setkávání žáků školy, podnikatelů v regionu, zástupců firem a institucí.

d) Moderní technologie do dílen a učeben školy – modernizace vybavení bude zaměřena
především na automobilní obory vzdělání ve vztahu k ekologizaci osobní dopravy.
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