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PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 

ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání 

Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly tak stanoveny 

přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích cílů v návaznosti na činnosti, na kterých se školy 

aktivně podílí a rovněž v rámci současné úrovně a předpokládaného posunu pro dané klíčové téma. 

Úroveň Výchozí podíl Cílový podíl Předpokládaný posun 

Průměrná  36 % 52 % + 16 % 

Základní 73 % 81 % + 8 % 

Mírně pokročilá 45 % 50 % + 5 % 

Pokročilá 41 % 57 % + 16 % 

Nejvyšší 27 % 47 % + 20 % 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Obecná priorita A4: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti a kvality polytechnického vzdělávání v oblasti 

předškolního vzdělávání 

Dílčí cíl A4.1.1: Zajistit mateřským školám dostatečné materiálně - technické vybavení  

Kritérium splnění: Minimálně 60 % mateřských škol zlepší své materiální i technické vybavení a 

bude soustavně využívat již vytvořené výukové programy a pomůcky prostřednictvím: 

 Využívání šablon pro MŠ 

 Využívání potenciálních finančních zdrojů partnerských firem  

 Využívání výukových programů a pomůcek (v rámci spolupráce s ostatními školami, školskými 

zařízeními a neziskovými organizacemi) 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A4.1.1.1  Nákup nových výukových 
materiálů, pomůcek 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce 
s jednotlivými MAP, 
zřizovateli MŠ a 
spolupráce 
s partnerskými subjekty 

MŠ, zřizovatelé MŠ, 
partnerské subjekty  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A4.1.1.2  Modernizace stávajícího 
vybavení MŠ 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce 
s jednotlivými MAP, 
zřizovateli MŠ a 
spolupráce 
s partnerskými subjekty 

MŠ, zřizovatelé MŠ, 
partnerské subjekty  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A4.1.1.3 Realizace výukových 
programů – společné aktivity 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi 

MŠ, partnerské 
subjekty v kraji, 
vzdělávací instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A4.1.1.4 Realizace výukových 
programů společné se SŠ 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin 

MŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A4.1.2: Zajistit pedagogickým pracovníkům mateřských škol vzdělávání v oblasti 

polytechnické výchovy 

Kritérium splnění: Minimálně 60 % mateřských škol bude aktivně spolupracovat se vzdělávací 

institucí a využije některou z následujících aktivit: 

 Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím vhodných vzdělávacích akcí 

v rámci DVPP 

 Tvorba vlastních výukových materiálů a pomůcek nebo ve spolupráci s dalšími mateřskými 

školami, školskými zařízeními a relevantními organizacemi 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A4.1.2.1  Účast pedagogických 
pracovníků na vzdělávacích 
akcích v rámci DVPP 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi 

MŠ, vzdělávací 
instituce DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A4.1.2.2  Vytvoření a využití vlastních 
výukových materiálů, 
pomůcek, implementace do 
výchovného procesu 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin 

MŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A4.1.2.3  Rozvíjení spolupráce 
s partnerskými subjekty 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce 
s partnerskými subjekty 

MŠ, partnerské 
subjekty, NNO 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

Obecná priorita A5: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 

STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

 

Obecný cíl A5.1: Zajistit oborové portfolio středních škol v souladu s možnostmi uplatnění 

absolventů na trhu práce a přispívat k jeho naplnění 

 

Dílčí cíl A5.1.1: Zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných oborů  

Kritérium splnění: Minimálně 60 % středních škol bude zapojeno do aktivní spolupráce se základními 

školami (motivační akce pro ZŠ, využití laboratoří, dílen, příprava výukových materiálů, pořádání 

exkurzí) a pedagogičtí pracovníci z minimálně 15 % škol absolvují polytechnické vzdělávání; těchto 

kritérií bude dosaženo prostřednictvím některých z uvedených aktivit: 

 Zajištění dostatečné podpory materiálního vybavení řemeslných oborů na středních školách 

 Podporování atraktivity technických a přírodovědných oborů a předmětů v rámci aktivní 

spolupráce základních a středních škol (podpora volnočasových aktivit, sdílení dílen, 

zapůjčení výukových materiálů, rozvoj center technického a přírodovědného vzdělávání, 

podpora badatelsky orientovaného vyučování, pobytu v přírodě apod.) 

 Posílení výuky chemie, fyziky a dalších přírodních věd v rámci volitelných předmětů 

 Zajištění materiálního vybavení, pořízení výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 

prostředků a nástrojů ICT 

 Podporování mezinárodní i regionální mobility, projektové aktivity žáků i pedagogů 

 Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol (účast na teoretické, praktické 

výuce, u závěrečných zkoušek, podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů, podíl na 

náboru žáků a kariérovém poradenství)  

 Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků  s vazbou na polytechnické 

vzdělávání 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A5.1.1.1  Zajištění nových výukových 
materiálů, pomůcek 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, spolupráce se 
zřizovatelem a 
zaměstnavateli 

SŠ, kraj, partnerské 
firny, HK  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A5.1.1.2 Modernizace stávajícího 
vybavení škol 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, spolupráce se 
zřizovatelem a 
zaměstnavateli 

SŠ, kraj, partnerské 
firmy, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
na 
dostupnosti 
finančních 
prostředků; 
31. 12. 2018 

A5.1.1.3 Spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti 
podpory technického a 
přírodovědného vzdělávání 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin (zejména ZŠ) 
zapojit se do rozvoje 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání spolupráce 
s partnerskými subjekty 

ZŠ, SŠ, partnerské 
firmy, 
zaměstnavatelé, 
HK, kraj 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A5.1.1.4 Posílení vzdělávání 
v technických a přírodních 
vědách formou volitelných 
předmětů, zájmových kroužků 
a extrakurikulárních aktivit 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem školy mít 
větší možnost 
volitelných technických 
a přírodovědných 
kroužků 

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A5.1.1.5 Zvýšení úrovně IT vybavenosti 
a využití ve výuce 
 
 
 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi 

SŠ, kraj, vzdělávací 
instituce  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A5.1.1.6 Spolupráce s regionálními a 
zahraničními partnery, aktivity 
mobility 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, program 
Erasmus+, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
cílových skupin, 
spolupráce 
s regionálními a 
zahraničními partery 

SŠ, regionální i 
zahraniční partneři 
(firmy, školy) 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A5.1.1.7 Zapojení odborníků z praxe do 
vzdělávacího procesu, včetně 
tandemové výuky 
s odborníkem z praxe 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
zaměstnavatelů o 
spolupráci  

SŠ, 
zaměstnavatelé, 
HK, odborníci z 
praxe 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A5.1.1.8 Účast pedagogických 
pracovníků ve vzdělávacích 
akcích v oblasti 
polytechnického vzdělávání 
zaměřených na propojení 
přírodovědných, technických a 
environmentálních témat ve 
výuce 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin účastnit se 
vzdělávací akce, 
spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi  

SŠ, vzdělávací 
instituce  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

Obecná priorita A6: PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 

VÝCHOVY A OSVĚTY 

 

Obecný cíl A6.1: Podpora environmentální výchovy ve školách a školských zařízeních 

 

Dílčí cíl A6.1.1: Rozvoj žákovských znalostí, dovedností a postojů potřebných pro environmentálně 

odpovědné jednání 

Kritérium splnění: Minimálně 50 % škol zahrne do vzdělávacího procesu některou z níže uvedených 

aktivit zaměřenou na environmentální problematiku: 

 Účast žáků v přírodovědných a ekologických olympiádách, soutěžích, přehlídkách, 

konferencích  

 Tvorba a využití výukových programů ve vzdělávacím procesu, a to ve spolupráci 

s kompetentními neziskovými organizacemi nebo ve spolupráci s jinými školami a školskými 

zařízeními  

 Naplnění průřezového tématu Environmentální výchova v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ prostřednictvím 

metod a forem vhodných pro EVVO  

 Motivace žáků k environmentálně odpovědnému jednání - využití příkladů dobré praxe 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A6.1.1.1  Účast žáků na aktivitách 
souvisejících s přírodovědným 
– ekologickým vzděláváním 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, zájem 
poskytovatelů EVVO a 
škol o spolupráci 

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, 
poskytovatelé  
EVVO 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF 
31. 12. 2018 

A6.1.1.2  Tvorba vlastních, popř. využití 
vytvořených výukových 
programů, pomůcek a jejich 
implementace do 
vzdělávacího procesu 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, zájem 
poskytovatelů EVVO a 
škol o spolupráci 

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, 
poskytovatelé 
EVVO  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.1.3  Rozvíjení spolupráce 
s partnerskými subjekty 
zabývajícími se 
environmentálním 
vzděláváním a osvětou 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, zájem 
poskytovatelů EVVO o 
spolupráci  

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, 
poskytovatelé 
EVVO  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.1.4 Realizace projektových dnů, 
exkurzí apod. s důrazem na 
environmentální problematiku  

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, zájem 
poskytovatelů EVVO o 
spolupráci 

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, 
poskytovatelé 
EVVO 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A6.1.2: Zapojení škol do vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální 

výchovu (MŠ, ZŠ, SŠ), vytvoření komplexní sítě proškolených pracovníků v oblasti EVVO, zejména 

školních koordinátorů EVVO a prezentace příkladů dobré praxe 

Kritérium splnění: Minimálně 50 % škol bude aktivně spolupracovat s některým ze subjektů 

zabývajících se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou a na vzdělávání pedagogů  

a lektorů v oblasti EVVO a zrealizuje některou z uvedených možností: 

 Využití šablon (škola bude mít proškoleného koordinátora na EVVO, škola bude mít zpracován 

školní program EVVO) 

 Umožnění vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti EVVO  

 Využívání výukových programů a metod aktivní výuky (např. projektového vyučování) v rámci 

mezipředmětových vztahů a volnočasových aktivit k posílení praktické ekologické výchovy  

 Podpora environmentálně šetrného provozu škol a školských zařízení 

 Aktivní spolupráce (i mezinárodní) se subjekty zabývajících se environmentálním vzděláváním, 

výchovou a osvětou 

 Vyhledávání a využívání potenciální finanční a jiné podpory firem a sociálních partnerů  
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A6.1.2.1  Proškolení koordinátora EVVO Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi popř. 
kompetentními subjekty 

MŠ, ZŠ, SŠ, 
vzdělávací instituce, 
poskytovatelé 
EVVO 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.2.2  Zpracování školního programu 
EVVO 

Zájem cílových skupin, 
inovace ŠVP 

MŠ, ZŠ, SŠ 31. 12. 2018 

A6.1.2.3  Účast pedagogických 
pracovníků na vzdělávání 
v oblasti EVVO 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, zájem 
pedagogických 
pracovníků účastnit se 
vzdělávací akce, 
spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi 

MŠ, ZŠ, SŠ, 
vzdělávací instituce, 
poskytovatelé 
EVVO  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.2.4 Využití ekologických 
výukových programů, 
implementace do 
vzdělávacího procesu 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, 
spolupráce 
s kompetentními 
poskytovateli EVVO, 
inovace ŠVP 

MŠ, ZŠ, SŠ, 
poskytovatelé 
EVVO 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.2.5 Aktivity spojené s ekologicky 
šetrnějším provozem školy a 
školského zařízení 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, 
spolupráce se 
zřizovatelem, 
partnerskými subjekty 

MŠ, ZŠ, SŠ, kraj, 
partnerské subjekty 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na projekty 
ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.2.6 Rozvíjení aktivní spolupráce 
s partnerskými subjekty na 
regionální či mezinárodní 
úrovni v oblasti EVVO 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce 
s regionálními i 
mezinárodními 
partnerskými subjekty 

MŠ, ZŠ, SŠ, 
regionální i 
mezinárodní 
partnerské subjekty  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A6.1.2.7 Modernizace materiálního 
vybavení, výukových materiálů 
a organizace akcí EVVO 
 
 
 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, 
spolupráce se 
zřizovatelem, 
zaměstnavateli a jinými 
sociálními partnery, 
vyhledání finančních 
zdrojů a podpory firem, 
sociálních partnerů 

MŠ, ZŠ, SŠ, kraj, 
partnerské subjekty,  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na projekty 
ESIF; 
31. 12. 2018 
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Klíčové téma: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce 
škol a zaměstnavatelů 

Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly tak stanoveny 

přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích cílů v návaznosti na činnosti, na kterých se školy 

aktivně podílí a rovněž v rámci současné úrovně a předpokládaného posunu pro dané klíčové téma. 

Úroveň Výchozí podíl Cílový podíl Předpokládaný posun 

Průměrná  30 % 46 % + 16 % 

Základní 10 % 12 % + 2 % 

Mírně pokročilá 26 % 34 % + 8 % 

Pokročilá 34 % 44 % + 10 % 

Nejvyšší 31 % 54 % + 23 % 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Obecná priorita A7: PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ 

SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 

 

Obecný cíl A7.1: Podporovat rozvoj vzdělávací nabídky středních škol v souvislosti s uplatnitelností 

jejich absolventů na trhu práce a klást důraz na partnerskou spolupráci škol se zaměstnavateli 

 

Dílčí cíl A7.1.1: Podporovat provázanost obsahu odborného vzdělávání středních škol s potřebami 

zaměstnavatelů a požadavky trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli 

Kritérium splnění: Minimálně 80 % škol poskytujících střední odborné vzdělávání se aktivně podílí na 

spolupráci se zaměstnavateli, firmami realizací některých z uvedených aktivit:  

 Udržení  nastavené struktury  podílů přijímaných žáků ke střednímu vzdělávání, včetně 

základního poměru žáků přijímaných do maturitních a nematuritních oborů 

 Podpora účasti zaměstnavatelů v rámci aktivní spolupráce základních a středních škol 

(podpora volnočasových aktivit, sdílení dílen, zapůjčení výukových materiálů, rozvoj center 

technického a přírodovědného vzdělávání) 

 Podpora požadovaných oborů na základě zjištění ze strany zaměstnavatelů, například 

„Podpora řemesel v odborném školství“ (ve  struktuře oborů vycházet z uplatnitelnosti 

absolventů na trhu práce) 

 Projednávání změn v oborové struktuře školy se zástupci sociálních partnerů 
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 Podporování spolupráce středních odborných škol, základních škol a firem v aktivitách 

popularizujících technické, přírodovědné obory (např. podpora při organizaci volnočasových 

aktivit, exkurze, přednášky apod.) 

 Zajištění materiálního vybavení, pořízení výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 

prostředků a nástrojů ICT 

 Podporování mobility, projektové aktivity žáků i pedagogů 

 Podporování tandemové výuky s odborníky z praxe 

 Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol (účast na teoretické, praktické 

výuce, u závěrečných zkoušek, podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů, podíl na 

náboru žáků a kariérovém poradenství) 

 Podporování účasti žáků v rámci praktického vyučování na pracovištích firem 

 Umožnění pedagogickým pracovníkům a kariérním poradcům účastnit se stáží na odborných 

pracovištích, popř. v zahraničních firmách 

 Organizování a zajištění soutěží v odborných dovednostech  

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A7.1.1.1 Zařazení problému do 
koncepčních a strategických 
materiálů kraje 

Zpracování 
koncepčních a 
strategických materiálů 
pro další období 

kraj V návaznosti 
na termíny 
zpracování 
koncepčních a 
strategických 
dokumentů 

A7.1.1.2  Spolupráce ZŠ, SŠ a firem 
v oblasti podpory technických 
a přírodovědných oborů 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin (zejména SŠ) 
zapojit se do rozvoje 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání spolupráce 
s partnerskými subjekty 

ZŠ, SŠ, partnerské 
firmy, 
zaměstnavatelé, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.3  Zajištění podpory technických, 
přírodovědných oborů např. 
formou prospěchových 
stipendií ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, informace o 
možnosti získat 
motivační příspěvek, 
spolupráce se 
zřizovatelem a se 
zaměstnavateli 

SŠ, kraj, 
zaměstnavatelé, HK 
media 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.4  Setkávání se zástupci 
sociálních partnerů 

Zájem škol a 
zapojených subjektů o 
spolupráci 

SŠ, ÚP, 
zaměstnavatelé, HK 
profesní sdružení 

31. 12. 2018 
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A7.1.1.5 Zajištění nových výukových 
materiálů, pomůcek, včetně 
podpory  

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, 
zájem cílových skupin 
spolupráce se 
zaměstnavateli  

SŠ, kraj, partnerské 
firny, HK  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.6 Modernizace stávajícího 
vybavení škol 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, spolupráce se 
zaměstnavateli 

SŠ, kraj, partnerské 
firmy, HK  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.7 Zvýšení úrovně IT vybavenosti 
a využití ve výuce 
 
 
 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce se 
vzdělávacími 
institucemi  

SŠ, kraj, vzdělávací 
instituce  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.8 Projektové aktivity žáků i 
pedagogů, mobility, odborné 
stáže 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
komunitární projekty 
EU, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
cílových skupin, 
spolupráce 
s partnerskými subjekty 
na regionální i 
mezinárodní úrovni, 
spolupráce se 
zaměstnavateli 

SŠ, partnerské 
subjekty na 
regionální či 
mezinárodní úrovni, 
zaměstnavatelé, HK  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.9 Realizace aktivit zaměřených 
na tandemovou výuku 
s odborníkem z praxe 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin, spolupráce se 
zaměstnavateli a 
odborníky z praxe 

SŠ, 
zaměstnavatelé, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.10 Zapojení odborníků z praxe do 
vzdělávacího procesu 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, spolupráce se 
zaměstnavateli a 
odborníky z praxe 

SŠ, 
zaměstnavatelé, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A7.1.1.11 Aktivní a funkční spolupráce 
s partnerskými subjekty při 
zabezpečení praktického 
vyučování 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, spolupráce 
s partnerskými subjekty, 
zaměstnavateli 

SŠ, 
zaměstnavatelé, HK 
partnerské subjekty 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A7.1.1.12 Organizace, zajištění nebo 
účast v soutěžích v odborných 
dovednostech 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
cílových skupin, 
spolupráce 
s partnerskými subjekty 
a zaměstnavateli 

SŠ, partnerské 
subjekty, 
zaměstnavatelé, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

B. Potřeby se střední důležitostí  

Obecná priorita B1: PODPORA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ S 

OHLEDEM NA UPLATNĚNÍ V PRAXI A POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ V 

REGIONU  

 

Obecný cíl B1.1: Soulad vyššího odborného vzdělávání s požadavky na uplatnění absolventů 

na trhu práce 

 

Dílčí cíl B1.1.1: Podpora stávající oborové nabídky vyšších odborných škol s provázaností na potřeby 

zaměstnavatelů a specifiky regionu 

Kritérium splnění: Minimálně 40 % vyšších odborných škol spolupracuje se zaměstnavateli a usiluje 

o zvýšení zájmu o studium na vyšších odborných školách realizací některé z uvedených aktivit: 

 Zapojení zástupců zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu a v rámci spolupráce se zástupci 

zaměstnavatelů nabízení praxe v reálném prostředí, pořádání exkurzí a přednášek 

 Využívání potenciální finanční podpory firem a sociálních partnerů v rámci modernizace 

materiálního vybavení škol 

 Posílení spolupráce s vysokými školami 

 Podporování mezinárodní i regionální mobility 

 Podporování zdravotnických oborů 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

B1.1.1.1  Zapojení odborníků z praxe do 
vzdělávacího procesu, 
organizace přednášek, exkurzí 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, odpovídající 
zaměření projektů pro 
VOŠ, spolupráce se 
zaměstnavateli 

VOŠ, 
zaměstnavatelé, 
HK, odborníci z 
praxe 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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B1.1.1.2  Modernizace stávajícího 
materiálního vybavení škol 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
projektů pro VOŠ, 
spolupráce se 
zaměstnavateli a 
firmami 

VOŠ, kraj, 
partnerské firmy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na projekty 
ESIF; 
31. 12. 2018 

B1.1.1.3  Aktivní spolupráce s VŠ Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
projektů pro VOŠ, 
spolupráce 
s partnerskými subjekty 

VOŠ, VŠ, 
partnerské firmy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na projekty 
ESIF; 
31. 12. 2018 

B1.1.1.4 Akce mobility, odborné stáže 
jak pro studenty, tak 
pedagogické pracovníky 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, odpovídající 
zaměření projektů pro 
VOŠ, zájem cílových 
skupin, spolupráce 
s partnerskými subjekty 
na regionální i 
mezinárodní úrovni, 
spolupráce se 
zaměstnavateli 

VOŠ, partnerské 
subjekty na 
regionální či 
mezinárodní úrovni, 
zaměstnavatelé, HK  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B1.1.1.5 Poskytování prospěchových 
stipendií u VOŠ 
zdravotnických 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
projektů pro VOŠ, 
zájem cílových skupin, 
informace o možnosti 
získat motivační 
příspěvek, spolupráce 
se zřizovatelem a se 
zaměstnavateli 

VOŠ, kraj, 
zaměstnavatelé, 
HK, media 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH ŘEŠENÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU  

 
 

Klíčové téma: Rozvoj škol jako center dalšího vzdělávání 

Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly tak stanoveny 

přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích cílů v návaznosti na činnosti, na kterých se školy 

aktivně podílí a rovněž v rámci současné úrovně a předpokládaného posunu pro dané klíčové téma. 

Úroveň Výchozí podíl Cílový podíl Předpokládaný posun 

Průměrná  27 % 41 % + 14 % 

Základní 14 % 17 % + 3 % 

Mírně pokročilá 14 % 18 % + 4 % 

Pokročilá 34 % 43 % + 8 % 

Nejvyšší 25 % 45 % + 20 % 

 

 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Obecná priorita A10: KVALITNÍ CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ   

 

Obecný cíl A10.1: Vytvářet systematické aktivity na podporu rozvoje školy jako centra 

celoživotního učení 

 

Dílčí cíl A10.1.1: Zajistit efektivní fungování sítě center celoživotního učení a uznávání výsledků 

vzdělávání 

Kritérium splnění: Zabezpečit alespoň 20 % středních škol jako kvalitních a plně funkčních center 

celoživotního učení realizací některé z těchto možností: 

 Příprava pedagogických pracovníků na role aktivních aktérů v procesu ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání 

 Využití moderních marketingových nástrojů k motivaci veřejnosti a pedagogických pracovníků 

k dalšímu vzdělávání  

 Využití marketingových nástrojů k uplatnění škol na trhu dalšího vzdělávání 

 Přizpůsobení nabídky kurzů dalšího vzdělávání poptávce na trhu práce 

 Podpora škol – center celoživotního učení 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A10.1.1.1  Vzdělávání pedagogů (včetně 
stáží) pro role tvůrců 
programů, lektorů, průvodců a 
hodnotitelů v procesu 
ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání 
 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, realizace 
vzdělávacích akcí a 
stáží, zájem škol a 
cílové skupiny, zájem 
zaměstnavatelů o 
spolupráci  

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, 
zaměstnavatelé, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A10.1.1.2  Marketing DV u 
zaměstnavatelů a veřejnosti 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
škol, součinnost se 
zaměstnavateli, ÚP a 
RRA VM, kontakty s 
médii 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, 
zaměstnavatelé, 
HK, profesní 
sdružení, ÚP, RRA 
VM, media 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A10.1.1.3  Marketing škol - místních 
center CŽU 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
součinnost se 
zaměstnavateli, ÚP a 
RRA VM, kontakty 
s médii, tematické akce 
v rámci KAP 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, 
zaměstnavatelé, 
HK, profesní 
sdružení, ÚP, RRA 
VM, media 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A10.1.1.4 Rozšíření nabídky všech 
segmentů DV, rozšíření 
nabídky dalšího profesního 
vzdělávání 

Systematická 
součinnost všech aktérů 
na trhu práce 
zabývajících se DV 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, 
zaměstnavatelé, 
HK, profesní 
sdružení, ÚP, RRA 
VM 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A10.1.1.5 Rozvoj škol - místních center 
celoživotního učení (podpora 
procesů ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Realizace projektů, 
organizace v rámci 
ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
získání autorizací pro 
proces ověřování a 
uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, 
spolupráce se 
zaměstnavateli  

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, 
zaměstnavatelé, 
HK, profesní 
sdružení, ÚP, RRA 
VM 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A10.1.2: Podporovat ucelenou a kvalitní nabídku kurzů dalšího vzdělávání v závislosti na 

potřebách trhu práce 

Kritérium splnění: Zvýšení počtu středních škol nabízejících kurzy dalšího vzdělávání na portálu 

dalšího vzdělávání Zlínského kraje Sofia alespoň o 50 % využitím některé z těchto možností: 

 Uplatnění marketingových nástrojů zaměřených na možnosti využívání portálu Sofia 

 Aktivní spolupráce škol a firem v dalším a profesním vzdělávání 



NÁVRH ŘEŠENÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU  

 
 

A10.1.2.1  Systematické využívání 
portálu Sofia k prezentaci 
nabídky dalšího vzdělávání na 
území kraje a komunikaci 
se sociálními partnery v CŽU 

Realizace projektů v 
rámci ESIF, podpora 
modernizace portálu 
Sofia, součinnost 
vzdělávacích institucí, 
spolupráce médií, 
konzultace s 
marketingovými 
odborníky, zájem 
cílových skupin 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, 
zaměstnavatelé, 
HK, profesní 
sdružení, ÚP, RRA 
VM, media 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A10.1.2.2  Nastavení spolupráce škol a 
firem v CŽU v návaznosti na 
počáteční vzdělávání 

Realizace projektů, 
v rámci ESIF, 
součinnost se 
zaměstnavateli, 
zapojení odborníků 
z praxe do CŽU, 
realizace odborných 
seminářů a kulatých 
stolů 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce, firmy, HK, 
profesní sdružení, 
ÚP, RRA VM 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

Obecná priorita A11: KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Obecný cíl A11.1: Podporovat kvalitní a dostupné další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Dílčí cíl A11.1: Kvalitní vzdělávací nabídkou motivovat pedagogické pracovníky k dalšímu vzdělávání 

Kritérium splnění: Míra účasti pedagogických pracovníků a formy jejich vzdělávání jsou stanoveny 

u příslušných dílčích cílů jednotlivých klíčových témat KAP a její naplňování bude probíhat v synergii 

s odpovídajícími aktivitami: 

 Průběžné zjišťování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků 

 Podporování škol a školských zařízení v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Zajištění lokální dostupnosti vzdělávacích akcí v území  

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A11.1.1.1  Průběžný monitoring a 
analýza nabídky a poptávky 
DVPP v kraji 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
systematické využívání 
nástrojů portálu Sofia, 
součinnost 
vzdělávacích institucí 
DVPP, zájem cílových 
skupin 
 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 



NÁVRH ŘEŠENÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU  

 
 

A11.1.1.2  Sdílení příkladů dobré praxe 
škol a pedagogů činných 
v dalším vzdělávání  

Realizace odborných 
seminářů a kulatých 
stolů, tematické akce 
v rámci KAP, zájem 
cílových skupin 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce DVPP 
HK, firmy 

31. 12. 2018 

A11.1.1.3 Zvýšit dostupnost služeb 
v oblasti DVPP v územním 
obvodu kraje 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, využívání 
nástrojů portálu Sofia, 
součinnost 
vzdělávacích institucí 
DVPP, podpora 
distančních forem 
vzdělávání mobilita 
lektorů DVPP, zájem 
cílových skupin 

Kraj, KCDPV, SŠ, 
VOŠ, vzdělávací 
instituce DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 


