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Klíčová témata

• Podpora polytechnického vzdělávání

• Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

• Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje
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Podpora polytechnického vzdělávání

Obecná priorita A3: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 
v oblasti polytechnického vzdělávání

Obecný cíl A3.1: Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti polytechnického 
vzdělávání

Dílčí cíl A3.1.1: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků podporující 
rozvíjení prvků polytechnického vzdělávání a jejich zapojení do výuky
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Podpora polytechnického vzdělávání

Kritérium splnění: Alespoň 40 % škol umožní vzdělávání svých pedagogických 

pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání prostřednictvím nejméně jedné 

z uvedených aktivit:

MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A3.1.1.1 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s vhodnými aktéry 

působícími v oblasti polytechnického vzdělávání
75 % 50 %

A3.1.1.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol s cílem 

zvýšit zájem o polytechnické disciplíny
64 % 54 %

A3.1.1.3
Vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků směřující k začleňování prvků 

polytechnického vzdělávání do výuky a vzdělávání
31 % 19 % 23 % 13 %
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Dílčí cíl A3.1.1: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků podporující 
rozvíjení prvků polytechnického vzdělávání a jejich zapojení do výuky

Cíl dosažen celkovou hodnotou 65 %



Podpora polytechnického vzdělávání

Obecná priorita A4: Polytechnické vzdělávání jako přirozená součást vzdělávání 
v mateřských, základních a středních školách

Obecný cíl A4.1: Rozvíjet a rozšiřovat prvky polytechnického vzdělávání v mateřských 
a základních školách

Dílčí cíl A4.1.1: Aplikovat prvky polytechnického vzdělávání do vzdělávání 
v mateřských a základních školách

Obecný cíl A4.2: Rozvíjet a rozšiřovat vzájemnou spolupráci škol a jiných 
partnerských subjektů s cílem zvýšit zájem o oblast polytechnického vzdělávání

Dílčí cíl A4.2.1: Rozvíjet činnosti na podporu polytechnického vzdělávání

Dílčí cíl A4.2.2: Podporovat centra polytechnického vzdělávání
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Podpora polytechnického vzdělávání

Kritérium splnění: Alespoň 70 % MŠ a ZŠ uskuteční některou z uvedených činností: MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A4.1.1.1 Navázání spolupráce mateřských a základních škol se SŠ a VOŠ 21 % 43 % 64 % 0 %

A4.1.1.2 
Rozvoj spolupráce s MAP ve Zlínském kraji zaměřený na podporu 

polytechnického vzdělávání
64 % 56 %

A4.1.1.3
Využití vhodných externích subjektů k rozvoji prvků polytechnického vzdělávání 

u dětí a žáků
56 % 55 %
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Dílčí cíl A4.1.1: Aplikovat prvky polytechnického vzdělávání do vzdělávání 
v mateřských a základních školách

Cíl dosažen celkovou hodnotou 76 %



Podpora polytechnického vzdělávání

Kritérium splnění: Zabezpečení systémové realizace alespoň dvou uvedených 

činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A4.2.1.1 
Realizace motivačních aktivit zaměřených na polytechnické vzdělávání pro děti, 

žáky a studenty

A4.2.1.2 
Vytvoření systému spolupráce aktérů vyvíjejících činnost v oblasti 

polytechnického vzdělávání

A4.2.1.3
Zajištění podmínek pro vznik a fungování odborné platformy zaměřené na 

rozvoj polytechnického vzdělávání u dětí, žáků a studentů
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Dílčí cíl A4.2.1: Rozvíjet činnosti na podporu polytechnického vzdělávání

Cíl dosažen celkovou hodnotou 100 %



Podpora polytechnického vzdělávání

Kritérium splnění:  Zabezpečení systémové realizace uvedené činnosti.
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A4.2.2.1 
Rozvoj činnosti Experimentária Otrokovice, Hi-Tech centra Uherský Brod a 

případně dalších center polytechnického vzdělávání
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Dílčí cíl A4.2.2: Podporovat centra polytechnického vzdělávání

Cíl dosažen celkovou hodnotou 100 %



Doporučení pro příští období

• Dále spolupracovat na nabídce zvyšování kompetenci pedagogických pracovníků v 
oblasti polytechnických disciplín.

• Podporovat aktivity zaměřené na začlenění prvků polytechnického vzdělávání do 
výuky a vzdělávání u středních, vyšších odborných a vysokých škol vzdělávajících 
budoucí pedagogické pracovníky.

• Zaměřit se na spolupráci škol různých stupňů vzdělávání při aplikaci prvků 
polytechnického vzdělávání do vzdělávání v mateřských a základních školách.

• Podporovat spolupráci v území zaměřenou na podporu polytechnického vzdělávání.

• Najít a realizovat systémová opatření k podpoře polytechnického vzdělávání v kraji.

• Podporovat rozvoj činnosti Experimentária, Hi-Tech centra a případně dalších
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Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol 
se zaměstnavateli 
Obecná priorita A5: Odborné vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli a 
relevantními partnery

Obecný cíl A5.1: Obsah odborného vzdělávání středních škol rozvíjet se 
zřetelem na uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce a na všestrannou 
spolupráci se zaměstnavateli a relevantními partnery

Dílčí cíl A5.1.1: Zohlednit kvalifikační požadavky zaměstnavatelů a kompetence 
nutné k uplatnění se na trhu práce při realizaci odborného vzdělávání středními 
školami

Dílčí cíl A5.1.2: Zlepšit podmínky pro spolupráci škol se zaměstnavateli, 
zejména s malými a středními podniky / firmami
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Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol 
se zaměstnavateli 

Kritérium splnění: Alespoň 80 % škol poskytujících střední odborné vzdělávání využije ve 

vzdělávacím procesu nejméně jednu z uvedených aktivit podporující získání kompetencí 

potřebných k uplatnění na trhu práce:

ZŠ SŠ

A5.1.1.1
Modernizace stávajícího vybavení škol včetně zvýšení úrovně vybavenosti digitálními 

technologiemi a jejich využití ve výuce
100 %

A5.1.1.2 Zapojení zaměstnavatelů do procesu tvorby ŠVP 58 %

A5.1.1.3 Zajištění inovovaných výukových materiálů a pomůcek 95 %

A5.1.1.4 Aktivní spolupráce s VŠ při realizaci odborného vzdělávání 51 %
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Dílčí cíl A5.1.1: Zohlednit kvalifikační požadavky zaměstnavatelů a kompetence 
nutné k uplatnění se na trhu práce při realizaci odborného vzdělávání středními 
školami

Cíl dosažen celkovou hodnotou 100 %



Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol 
se zaměstnavateli 
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Kritérium splnění: Alespoň 80 % škol poskytujících střední odborné vzdělávání využije ve 

vzdělávacím procesu nejméně jednu z uvedených aktivit podporující získání kompetencí 

potřebných k uplatnění na trhu práce:

ZŠ SŠ

A5.1.1.5
Účast žáků a pedagogických pracovníků na odborných stážích u zaměstnavatelů v tuzemsku 

i v zahraničí 67%

A5.1.1.6 Zapojení žáků a pedagogických pracovníků do přípravy a realizace odborných projektů 77%

A5.1.1.7 Organizace, zajištění nebo účast v soutěžích v odborných dovednostech 81%

A5.1.1.8
Realizace kvalitních volnočasových aktivit zaměřených na technické a přírodovědné profese 

či obory 57% 58%

A5.1.1.9 Zapojení rodičů do odborného vzdělání, včetně sdílení dobrých příkladů absolventů škol 24% 37%

A5.1.1.10
Vzdělávání vyučujících odborných předmětů či odborného výcviku – rozvoj odbornosti 

a pedagogicko-psychologické složky 95%

A5.1.1.11
Vytváření vzdělávacích programů v souladu s trendem modulového vzdělávání propojeného 

s NSK 23%



Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol 
se zaměstnavateli 

Kritérium splnění: Alespoň 70 % škol poskytujících střední odborné vzdělávání se aktivně podílí 

na spolupráci se zaměstnavateli a firmami realizací nejméně jedné z uvedených aktivit:
SŠ

A5.1.2.1 Zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol 95%

A5.1.2.2 Vytvoření pozice koordinátora spolupráce se zaměstnavateli 44%

A5.1.2.3 Aktivní a funkční spolupráce s partnerskými subjekty při zabezpečení praktického vyučování 88%

A5.1.2.4
Kariérové poradenství ve spolupráci se zaměstnavateli včetně sdílení příkladů inspirativní praxe 

absolventů škol
91%
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Dílčí cíl A5.1.2: Zlepšit podmínky pro spolupráci škol se zaměstnavateli, 
zejména s malými a středními podniky / firmami

Cíl dosažen celkovou hodnotou 100 %



Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol 
se zaměstnavateli 
Obecná priorita B1: Vyšší odborné vzdělávání akceptující požadavky 
zaměstnavatelů v kraji 

Obecný cíl B1.1: Zajistit soulad obsahu vyššího odborného vzdělávání s 
požadavky na uplatnění absolventů na trhu práce

Dílčí cíl B1.1.1: Provázat stávající oborovou nabídku vyššího odborného 
vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů a specifiky regionu
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Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol 
se zaměstnavateli 

Kritérium splnění: Minimálně 70 % vyšších odborných škol spolupracuje se zaměstnavateli a usiluje 

o zvýšení zájmu o studium na vyšších odborných školách realizací nejméně jedné z uvedených aktivit:
VOŠ

B1.1.1.1 Zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu, organizace přednášek, exkurzí 100%

B1.1.1.2 Modernizace stávajícího materiálního vybavení škol 88%

B1.1.1.3 Aktivní spolupráce s VŠ 63%

B1.1.1.4 Akce mobility, odborné stáže jak pro studenty, tak pedagogické pracovníky 63%

B1.1.1.5 Poskytování prospěchových stipendií na VOŠ zdravotnických 100%
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Dílčí cíl B1.1.1: Provázat stávající oborovou nabídku vyššího odborného 
vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů a specifiky regionu

Cíl dosažen celkovou hodnotou 100 %



Doporučení pro příští období
• Vytvořit pozici koordinátora spolupráce se zaměstnavateli ve větším počtu zejména 

odborných škol.

• Udržet dosaženou úroveň zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol.

• Rozšířit účast žáků a pedagogických pracovníků na odborných stážích 
u zaměstnavatelů v tuzemsku i v zahraničí také mimo odborné školy.

• Ve vhodných oborech vzdělání pokračovat ve spolupráci s VŠ při realizaci odborného 
vzdělávání.

• Ve větší míře usilovat o zapojení rodičů do odborného vzdělání, včetně sdílení 
dobrých příkladů absolventů škol.

• Ve všeobecném směru vzdělávání rozšiřovat povědomí o prvky odborného vzdělávání.

• Vytvářet vzdělávací programy v souladu s trendem modulového vzdělávání propojeného 
s NSK na dalších odborných školách.
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Doporučení pro příští období

• Udržet absolutní úroveň zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu, 
organizace přednášek, exkurzí.

• Rozšířit stávající aktivní spolupráci s VŠ do všech vyšších odborných škol.

• Rozšířit akce mobility, odborné stáže jak pro studenty, tak pedagogické 
pracovníky.

• Zachovat poskytování prospěchových stipendií na VOŠ zdravotnických.
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Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Obecná priorita A10: Funkční a kvalitní centra celoživotního učení 

Obecný cíl A10.1: Zajistit optimální fungování center celoživotního učení a 
ověřování výsledků dalšího vzdělávání

Dílčí cíl A10.1.1: Systematicky uplatňovat účinné aktivity podporující školy jako 
centra celoživotního učení

Dílčí cíl A10.1.2: Nabízet programy dalšího vzdělávání v souladu s požadavky 
vzdělávací a zaměstnanecké politiky kraje
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Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Kritérium splnění: Alespoň 25 % SŠ působí jako funkční centra celoživotního vzdělávání a 

využívají nejméně jednu z těchto možností:
SŠ VOŠ

A10.1.1.1 
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro roli lektorů dalšího vzdělávání a v oblasti přípravy a 

realizace programů dalšího vzdělávání včetně zvládnutí akreditačního procesu
34% 25%

A10.1.1.2 
Modernizace digitálních technologií a materiálního vybavení škol pro použití moderních metod 

dalšího vzdělávání s ohledem na postupující digitalizaci
85% 63%

A10.1.1.3
Koordinace tvorby a realizace vzdělávacích programů ve spolupráci se zaměstnavateli a 

dalšími aktéry na trhu práce a v návaznosti na počáteční vzdělávání
39% 25%

A10.1.1.4
Vytváření a inovování studijních materiálů v souladu s trendem modulového vzdělávání 

propojeného s NSK
31% 25%
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Dílčí cíl A10.1.1: Systematicky uplatňovat účinné aktivity podporující školy jako 
centra celoživotního učení

Cíl dosažen celkovou hodnotou 87 %



Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Kritérium splnění: Alespoň 25 % SŠ při propagaci a nabídce vzdělávacích programů dalšího 

vzdělávání uplatňuje nejméně jednu z těchto možností:
SŠ VOŠ

A10.1.2.1 
Využívání vhodných marketingových nástrojů k prezentaci potřebnosti dalšího vzdělávání 

směrem k dospělé populaci (včetně komunikačních toků na školách)
66% 25%

A10.1.2.2 
Rozšíření nabídky vzdělávacích akcí do segmentů trhu dalšího vzdělávání se zřetelem k 

demografickému vývoji - stárnutí populace
31% 38%
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Dílčí cíl A10.1.2: Nabízet programy dalšího vzdělávání v souladu s požadavky 
vzdělávací a zaměstnanecké politiky kraje

Cíl dosažen celkovou hodnotou 62 %



Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Kritérium splnění: Míra účasti pedagogických pracovníků v různých formách jejich 

dalšího vzdělávání je stanovena u příslušných dílčích cílů jednotlivých klíčových 

témat KAP a její naplňování bude probíhat v synergii s odpovídajícími aktivitami

MŠ ZŠ SŠ VOŠ
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Obecná priorita A11: Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v souladu s moderními trendy ve vzdělávání

Obecný cíl A11.1: Zajistit dostupnost dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků realizovaného školami

Dílčí cíl A11.1.1: Zpřístupnit ucelenou nabídku dalšího vzdělávání vedení škol a 
pedagogickým pracovníkům



Rozvoj škol jako center celoživotního učení

ČINNOST MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A1.1.1.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti projektového vyučování 

a zavádění prvků podnikavosti, iniciativy a kreativity do výuky
39% 47% 49% 38%

A3.1.1.1 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s vhodnými aktéry 

působícími v oblasti polytechnického vzdělávání
75% 50%

A3.1.1.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol s cílem 

zvýšit zájem o polytechnické disciplíny
64% 54%

A3.1.1.3
Vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků směřující k začleňování prvků 

polytechnického vzdělávání do výuky a vzdělávání
31% 19% 23% 13%

A5.1.1.10
Vzdělávání vyučujících odborných předmětů či odborného výcviku – rozvoj 

odbornosti a pedagogicko-psychologické složky
95%

A8.1.1.1
Vzdělávání kariérových poradců, pedagogických pracovníků, zájemců z řad 

odborné veřejnosti (seznamování s novými trendy, konzultace s odborníky)
47% 79%
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Dílčí cíl A11.1.1: Zpřístupnit ucelenou nabídku dalšího vzdělávání vedení škol a 
pedagogickým pracovníkům



Rozvoj škol jako center celoživotního učení

ČINNOST MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A10.1.1.1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro roli lektorů dalšího vzdělávání 

a v oblasti přípravy a realizace programů dalšího vzdělávání včetně zvládnutí 

akreditačního procesu
34% 25%

A12.1.1.4
Podpora kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rovných 

příležitostí ve vzdělávání
36% 54% 54% 13%

A12.1.1.5 Vzdělávání vedení škol v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání 33% 46% 43% 13%

A12.1.1.8

Zvyšování odborné kvalifikace asistentů pedagoga (zejména na ZŠ), včetně 

vzdělávání zaměřeného na specifické potřeby žáků (zejména ve vazbě na poruchy 

učení, poruchy chování, PAS apod.)

46% 75% 34% 0%

23

Dílčí cíl A11.1.1: Zpřístupnit ucelenou nabídku dalšího vzdělávání vedení škol a 
pedagogickým pracovníkům



Rozvoj škol jako center celoživotního učení

ČINNOST MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A14.1.1.5

Vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na odstraňování 

psychologických bariér mezi dětmi, žáky a studenty ve třídě i škole (intaktními, 

se SVP i nadanými)
33% 61% 61% 25%

A15.1.1.1
Vzdělávání pedagogických pracovníků za účelem včasné identifikace žáků 

a studentů se SVP
72% 56% 25%

A15.1.1.3
Vzdělávání pedagogických pracovníků v konkrétních formách práce se žáky 

se SVP
73% 57%

A15.1.2.2
Vzdělávání pedagogických pracovníků za účelem včasné identifikace nadaných 

a mimořádně nadaných
17% 37% 31% 0%

A15.1.2.3
Vzdělávání pedagogických pracovníků v konkrétních formách práce s nadanými 

a mimořádně nadanými
16% 35% 31% 0%

A16.1.2.1 Seznámení se s metodami výuky vhodnými pro počáteční výuku cizích jazyků 22% 60%
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Dílčí cíl A11.1.1: Zpřístupnit ucelenou nabídku dalšího vzdělávání vedení škol a 
pedagogickým pracovníkům



Rozvoj škol jako center celoživotního učení

ČINNOST MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A16.1.2.2 
Seznámení se s metodami výuky a se způsoby využití cizího jazyka ve výuce 

ostatních předmětů
41% 38%

A19.1.1.2
Vzdělávání za účelem vyrovnání znalostí a dovedností s mladou generací (např. 

sociální sítě, komunikační aplikace)
65% 75%

A19.1.1.3 Vzdělávání pro potřeby využívání digitálních technologií ve výuce 85% 97%

A19.1.1.4 Vzdělávání zaměřené na digitální bezpečnost a chování v kyberprostoru 54% 69%

A21.1.1.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání digitálních technologií 

při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků
64% 66%

A21.1.1.3
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na čtení s porozuměním 

a kritické myšlení s využitím efektivních forem profesního rozvoje
62% 67%
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Dílčí cíl A11.1.1: Zpřístupnit ucelenou nabídku dalšího vzdělávání vedení škol a 
pedagogickým pracovníkům



Doporučení pro příští období

• Monitorování poptávky a nabídky dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v kraji.

• Pravidelná distribuce informací o DVPP vedení škol a pedagogickým 
pracovníkům.

• Spolupracovat na tvorbě a nabídce programů DVPP v návaznosti na nové 
požadavky na výkon jejich povolání, případně na požadavky akreditace 
v systému DVPP.

• Optimalizovat místní a časovou dostupnost DVPP v územním obvodu 
Zlínského kraje.
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Budoucnost KAP
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KAP III

• Termín realizace: 1. 1. 2022 – 30. 11. 2023

• Realizátor: Zlínský kraj
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KAP III – Klíčová témata

• rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity

• polytechnické vzdělávání

• podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

• kariérové poradenství

• podpora čtenářské gramotnosti

• podpora matematické gramotnosti

• rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta a účastníka neformálního 
vzdělávání 

• podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí 
pracovníků ve vzdělávání
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KAP III – Průřezová témata

• proměna obsahu a způsobu vzdělávání 

• podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání 

• digitální kompetence 

• snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání 

• spolupráce ZŠ-SŠ, SŠ-VŠ 
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KAP III – Pracovní skupiny

• Pracovní skupina pro systémovou implementaci priorit vzdělávací politiky v 
kraji

• Fokusní skupina zaměřené na spolupráci v území v tématu digitální kompetence

• Fokusní skupina zaměřené na spolupráci v území v tématu rovné příležitosti ve 
vzdělávání

• 8 minitýmů dle klíčových témat
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Děkujeme za pozornost
Radovan Výsmek, Pavel Vrba
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