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Klíčová témata

• Rozvoj výuky cizích jazyků

• Digitální kompetence 

• Čtenářská a matematická gramotnost
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Rozvoj výuky cizích jazyků

Obecná priorita A16: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 
v oblasti cizích jazyků

Obecný cíl A16.1: Podporovat průběžné jazykové vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti cizích jazyků

Dílčí cíl A16.1.1: Podporovat průběžné jazykové vzdělávání všech 
pedagogických pracovníků

Dílčí cíl A16.1.2: Vzdělávat pedagogické pracovníky v metodách a formách 
práce
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Rozvoj výuky cizích jazyků

Kritérium splnění: Alespoň 40 % ZŠ, SŠ a VOŠ umožní jazykové vzdělávání svých 

pedagogických pracovníků nejméně jednou z těchto aktivit:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A16.1.1.1 
Vedení školy vytváří podmínky k zajištění pravidelného jazykového vzdělávání 

všech pedagogických pracovníků školy
- 44% 61% 38 %

A16.1.1.2 
Zapojení učitelů cizích jazyků do vzdělávání ostatních pedagogických 

pracovníků školy v oblasti cizích jazyků
- 24 % 43% 38%

A16.1.1.3 Vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ v anglickém jazyce - 39 % - -

A16.1.1.4
Vzdělávání učitelů odborných předmětů se zaměřením na odbornou 

terminologii v cizím jazyce
- - 26% -
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Dílčí cíl A16.1.1: Podporovat průběžné jazykové vzdělávání všech 
pedagogických pracovníků

Cíl dosažen celkovou hodnotou 62 % (ZŠ 60 %, SŠ 69 %, VOŠ 50 %)



Rozvoj výuky cizích jazyků

Kritérium splnění: Alespoň 40 % ZŠ, SŠ a VOŠ umožní vzdělávání svých 

pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vhodných pro rozvoj výuky 

cizích jazyků nejméně jednou z těchto aktivit:

MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A16.1.2.1 Seznámení se s metodami výuky vhodnými pro počáteční výuku cizích jazyků 22 % 60 % - -

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

ostatních předmětů
- - 41 % 38 %
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Dílčí cíl A16.1.2: Vzdělávat pedagogické pracovníky v metodách a formách práce

Cíl dosažen celkovou hodnotou 40 % (MŠ 22 %, ZŠ 60 %, SŠ 41 %, VOŠ 38 %)



Rozvoj výuky cizích jazyků

Obecná priorita A17: Zvyšování kvality výuky cizích jazyků

Obecný cíl A17.1: Uplatňovat moderní metody a formy výuky cizích jazyků

Dílčí cíl A17.1.1: Zapojit moderní metody a formy práce do výuky
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Rozvoj výuky cizích jazyků

Kritérium splnění: Alespoň 60% ZŠ, SŠ a VOŠ bude využívat moderní a efektivní 

metody a formy výuky prostřednictvím nejméně jedné z těchto aktivit:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A17.1.1.1 
Realizace tandemové výuky, projektového vyučování, metody CLIL, rodilého 

mluvčího ve výuce cizího jazyka
- 48 % 64 % 50 %

A17.1.1.2 
Vytváření a využívání metodických materiálů obsahujících odbornou 

terminologii v cizím jazyce
- - 62 % 75 %

A17.1.1.3 Zapojení digitálních technologií do výuky cizích jazyků - 95 % 95 % 88 %
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Dílčí cíl A17.1.1: Zapojit moderní metody a formy práce do výuky

Cíl dosažen celkovou hodnotou 96 % (ZŠ 96 %, SŠ 95 %, VOŠ 88 %)



Rozvoj výuky cizích jazyků

Obecná priorita A17: Zvyšování kvality výuky cizích jazyků

Obecný cíl A17.2: Zefektivnit spolupráci mezi pedagogickými pracovníky

Dílčí cíl A17.2.1: Podporovat efektivní spolupráci mezi pedagogickými 
pracovníky škol
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Rozvoj výuky cizích jazyků

Kritérium splnění: Alespoň 40 % ZŠ, SŠ a VOŠ zapojí své pedagogické pracovníky 

nejméně do jedné z uvedených činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A17.2.1.1 
Sestavení mezipředmětových týmů na jednotlivých školách a jejich následná 

práce na zapojení cizích jazyků do výuky ostatních předmětů
- 15 % 18 % 13 %

A17.2.1.2 Účast na aktivitách pedagogického kabinetu zaměřeného na cizí jazyky - 31 % 67 % -

A17.2.1.3 Účast na aktivitách pedagogického kabinetu zaměřeného na CLIL - 9 % 43 % -
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Dílčí cíl A17.2.1: Podporovat efektivní spolupráci mezi pedagogickými 
pracovníky škol

Cíl dosažen celkovou hodnotou 47 % (ZŠ 40 %, SŠ 70 %, VOŠ 13 %)



Rozvoj výuky cizích jazyků

Obecná priorita A18: Využívání cizího jazyka v reálných situacích

Obecný cíl A18.1: Podporovat aktivity vedoucí žáky, studenty a pedagogické 
pracovníky k uplatňování cizího jazyka v praxi

Dílčí cíl A18.1.1: Uplatňovat získané znalosti cizího jazyka v praxi
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Rozvoj výuky cizích jazyků

Kritérium splnění: Alespoň 40 % ZŠ, SŠ a VOŠ využije nejméně jednu z uvedených 

činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A18.1.1.1 Zapojení rodičů do jazykového vzdělávání ve školách 10 % 0 % 0 %

A18.1.1.2 Podpora mobilit pedagogických pracovníků, žáků, studentů i rodičů - 39 % 69 % 63 %

A18.1.1.3 Spolupráce s externími subjekty s využitím cizího jazyka - 30 % 56 % 13 %
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Dílčí cíl A18.1.1: Uplatňovat získané znalosti cizího jazyka v praxi

Cíl dosažen celkovou hodnotou 59 % (ZŠ 52 %, SŠ 77 %, VOŠ 63 %)



Doporučení pro příští období

• Najít vhodný způsob vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ v oblasti cizích jazyků, 
např. ve spolupráci s MAP

• Najít vhodný způsob vzdělávání učitelů „nejazykářů“ vedoucí k možnosti uplatnění metody 
CLIL v praxi

• Učitele „nejazykáře“ více zapojit do práce pedagogického kabinetu zaměřeného na cizí 
jazyky

• Práci pedagogického kabinetu zaměřeného na cizí jazyky více rozšířit o uplatnění metody 
CLIL v praxi, nezřizovat samostatný kabinet

• Zaměřit se na metody výuky vedoucí k využívání cizího jazyka ve výuce ostatních předmětů
• Najít způsob podpory spolupráce pedagogů napříč předměty, zjistit zájem škol o tuto oblast
• Zapojení rodičů do jazykového vzdělávání ve školách je reálné jen u nižších stupňů 

vzdělávání
• Mobility pedagogů i žáků jsou vítané, bude vhodné je i nadále podporovat
• Mobility probíhaly i formou online, zaměřit se na vzdělávání i tímto směrem
• Ve výuce cizího jazyka využívat i reálné situace z jiných předmětů
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Digitální kompetence

Obecná priorita A19: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v 
oblasti digitálních kompetencí

Obecný cíl A19.1: Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti digitálních kompetencí 
(včetně zajištění potřebného ICT vybavení)

Dílčí cíl A19.1.1: Zajistit průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

Dílčí cíl A19.1.2: Podpořit vlastní proces vzdělávání pedagogických pracovníků 

Dílčí cíl A19.1.3: Zajistit potřebné hardwarové a softwarové vybavení, multimediální a 
prezentační techniku pro pedagogické pracovníky připravující se na 
zavádění digitálních technologií do výuky 
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Digitální kompetence

Kritérium splnění: Alespoň 75 % ZŠ, SŠ a VOŠ zapojí své pedagogické pracovníky 

nejméně do jedné z uvedených činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A19.1.1.1 Seznámení se s možnostmi využití digitálních technologií ve výuce 95 % 100 % 88 %

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 %
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Dílčí cíl A19.1.1: Zajistit průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

Cíl dosažen celkovou hodnotou 98 % (ZŠ 98 %, SŠ 100 %, VOŠ 88 %)



Digitální kompetence

Kritérium splnění: Alespoň 40 % ZŠ a SŠ podpoří vzdělávání svých pedagogických 

pracovníků nejméně jednou z těchto činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A19.1.2.1 
Vytvoření nebo využití existujících platforem pro sdílení a využívání 

digitálních technologií ve výuce
98 % 98 %

A19.1.2.2 Využívání existujících vzdělávacích center Microsoft ve Zlínském kraji 13 % 34 %

A19.1.2.3 Využívání jiných možností vzdělávání v oblasti digitálních technologií 66 % 82 %
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Dílčí cíl A19.1.2: Podpořit vlastní proces vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cíl dosažen celkovou hodnotou 99 % (ZŠ 99 %, SŠ 100 %)



Digitální kompetence

Kritérium splnění: Alespoň u 70 % ZŠ a SŠ bude zajištěno potřebné HW a SW 

vybavení a vybavení digitálními technologiemi prostřednictvím nejméně jedné 

z těchto aktivit:

MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A19.1.3.1 Zajištění potřebného HW (zejména počítače a příslušenství) 98 % 92 %

A19.1.3.2 
Zajištění potřebného SW (programové vybavení sloužící pro výuku) a nákup 

licencí
93 % 97 %

A19.1.3.3 Obnova HW a SW 93 % 95 %

A19.1.3.4
Zajištění dalšího potřebného vybavení digitálními technologiemi pro výuku 

(např. multimediální a speciální vybavení)
85 % 90 %

A19.1.3.5 Zkvalitnění konektivity školy 81 % 87 %
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Dílčí cíl A19.1.3: Zajistit potřebné hardwarové a softwarové vybavení, multimediální a 
prezentační techniku pro pedagogické pracovníky připravující se na 
zavádění digitálních technologií do výuky 

Cíl dosažen celkovou hodnotou 100 %



Digitální kompetence

Obecná priorita A20: Digitální vzdělávání jako přirozená součást vzdělávání na 
školách

Obecný cíl A20.1.1: Rozšířením digitálních technologií do výuky na školách 
podporovat inovace vzdělávacího procesu (včetně zajištění potřebného ICT vybavení)

Dílčí cíl A20.1.1: Vytvořit podmínky pro zavádění a rozvoj digitálních technologií do 
výuky 

Dílčí cíl A20.1.2: Rozvíjet vzdělávání dětí, žáků a studentů v oblasti digitálních 
technologií o nové formy

Dílčí cíl A20.1.3: Zajistit potřebné prostředky digitálních technologií pro zkvalitnění 
výuky na školách 
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Digitální kompetence

Kritérium splnění: Alespoň 80 % ZŠ a SŠ bude zapojeno nejméně do jedné z těchto 

činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A20.1.1.1 Tvorba a aktualizace metodik pro využívání digitálních technologií 47 % 69 %

A20.1.1.2 
Účast pedagogických pracovníků na aktivitách pedagogického kabinetu 

zaměřeného na využívání digitálních technologií ve výuce
34 % 62 %

A20.1.1.3
Účast pedagogických pracovníků na aktivitách pedagogického kabinetu 

koordinátorů ICT
25 % 52 %

A20.1.1.4
Vznik vzorové digitální školy (školy založené na přednostním využívání 

digitálních technologií ve výuce)
0 %

A20.1.1.5 Vytvoření digitální třídy (mobilní vybavení ICT pro třídu) 62 % 49 %

A20.1.1.6
Vytvoření samostatné pozice správce ICT/technik ICT ve škole, případně 

zajištění správy externím dodavatelem
76 % 80 %
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Dílčí cíl A20.1.1: Vytvořit podmínky pro zavádění a rozvoj digitálních technologií do 
výuky 

Cíl dosažen celkovou hodnotou 93 % (ZŠ 91 %, SŠ 98 %)



Digitální kompetence

Kritérium splnění: Alespoň 50 % škol zahrne do vzdělávání nejméně jednu z těchto 

činností:
MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A20.1.2.1 Vzdělávání dětí v MŠ zaměřené na digitální technologie 34 %

A20.1.2.2 Vzdělávání zaměřené na digitální bezpečnost a chování v kyberprostoru 90 % 90 % 75 %

A20.1.2.3 Zapojení rodičů a zaměstnavatelů do výuky 43 % 23 % 0 %

A20.1.2.4 Zapojení školního správce ICT/ technika ICT do výuky 69 % 80 % 63 %

A20.1.2.5 Podpora mimoškolních aktivit žáků a studentů 54 % 72 % 13 %
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Dílčí cíl A20.1.2: Rozvíjet vzdělávání dětí, žáků a studentů v oblasti digitálních 
technologií o nové formy

Cíl dosažen celkovou hodnotou 97 % (MŠ 34 %, ZŠ 96 %, SŠ 98 %, VOŠ 88 %)



Digitální kompetence

Kritérium splnění: Alespoň u 70 % MŠ, ZŠ a SŠ bude zajištěno potřebné HW a SW 

vybavení a vybavení digitálními technologiemi prostřednictvím nejméně jedné 

z těchto aktivit:

MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A20.1.3.1 Zajištění potřebného HW (zejména počítače a příslušenství) 35 % 81 % 82 %

A20.1.3.2 
Zajištění potřebného SW (programové vybavení sloužící pro výuku) a 

nákupu licencí
34 % 88 % 95 %

A20.1.3.3 Obnova HW a SW 39 % 86 % 90 %

A20.1.3.4 Zkvalitnění konektivity školy 48 % 81 % 87 %
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Dílčí cíl A20.1.3: Zajistit potřebné prostředky digitálních technologií pro zkvalitnění 
výuky na školách 

Cíl dosažen celkovou hodnotou 78 % (MŠ 59 %, ZŠ 97 %, SŠ 100 %)



Doporučení pro příští období

• Pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků směrem k využívání 
digitálních technologií ve výuce, sledovat další trendy

• Zaměřit se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitální 
bezpečnosti a chování v kyberprostoru

• Podporovat činnost platforem zaměřených na sdílení inspirativní praxe z oblasti 
využívání digitálních technologií ve výuce

• Zamyslet se nad fungováním a činností center Microsoft.
• Podporovat zajištění a obnovu HW a SW
• Podporovat zkvalitňování konektivity škol
• Zaměřit se na podporu mateřských škol v oblasti využívání digitálních technologií 

ve vzdělávání
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Doporučení pro příští období

• Nadále klást důraz na digitální bezpečnost a chování v kyberprostoru u žáků, 
pokračovat v prohlubování jejich informovanosti o této oblasti

• Podporovat činnost platformy zaměřené na podporu digitálního vzdělávání
• Výstupy plynoucí z aktivity projektu IKAP II Digitální škola vhodně prezentovat a 

rozšiřovat směrem k pedagogickým pracovníkům ostatních škol
• Podporovat zajištění a obnovu HW a SW
• Podporovat zkvalitňování konektivity škol
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Čtenářská a matematická gramotnost

Obecná priorita A21: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v 
oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

Obecný cíl A21.1: Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti čtenářské a 
matematické gramotnosti

Dílčí cíl A21.1.1: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a 
umožnit účast také dalším pracovníkům ve vzdělávání
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Čtenářská a matematická gramotnost

Kritérium splnění: Alespoň 60 % ZŠ a SŠ umožní vzdělávání svých pedagogických 
pracovníků v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti u žáků 
realizací nejméně jedné z těchto aktivit:

MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A21.1.1.1 
Účast na aktivitách pedagogických kabinetů zaměřených na český jazyk a 

matematiku včetně rozvíjení mezipředmětových vztahů
48 % 75 %

A21.1.1.2 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání digitálních technologií při 

rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků
64 % 66 %

A21.1
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 A21.1.1: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a 
umožnit účast také dalším pracovníkům ve vzdělávání

Cíl dosažen celkovou hodnotou 84 % (ZŠ 83 %, SŠ 89 %)



Čtenářská a matematická gramotnost

Obecná priorita A22: Zvyšování úrovně čtenářské a matematické 
gramotnosti u žáků

Obecný cíl A22.1: Využívat ve vzdělávání nástroje podporující čtenářskou a 
matematickou gramotnost

Dílčí cíl A22.1.1: Zapojení škol do aktivit podporujících rozvoj čtenářské a 
matematické gramotnosti
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Čtenářská a matematická gramotnost

Kritérium splnění: Alespoň 60 % ZŠ a SŠ využije nejméně jednu z uvedených činností: MŠ ZŠ SŠ VOŠ

A22.1.1.1 
Využívání reálných životních situací k podpoře rozvoje čtenářské a matematické 

gramotnosti
98 % 89 %

A22.1.1.2 
Realizace a zapojení škol do extrakurikulárních aktivit napomáhajících k rozvoji 

čtenářské a matematické gramotnosti
65 % 56 %

A22.1.1.3
Spolupráce s externími subjekty v oblasti rozvoje čtenářské a matematické 

gramotnosti
46 % 31 %
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Dílčí cíl A22.1.1: Zapojení škol do aktivit podporujících rozvoj čtenářské a 
matematické gramotnosti 

Cíl dosažen celkovou hodnotou 97 % (ZŠ 99 %, SŠ 90%)



Doporučení pro příští období

• Podpořit práci pedagogických kabinetů zaměřených na český jazyk a 
matematiku, podpořit aktivity zaměřené na oblasti matematické a čtenářské 
gramotnosti.

• Udržet zájem ZŠ a SŠ o rozvoj čtenářské i matematické gramotnosti u žáků, 
nabízet aktuální a atraktivní nástroje podporující tyto dovednosti

• Výrazně posílit spolupráci s externími subjekty v oblasti rozvoje čtenářské a 
matematické gramotnosti.
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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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Děkuji za pozornost
Radovan Výsmek
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