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1 26

2.14.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zde bych dala návrh na jednorázový příspěvěk na stážistu dobrovolníka, 

který by se účastnil výuky formou pomoci v rámci svého vlastního 

sebevzdělávání. Příspěvek by pomáhal formou spoluúčasti škole přispět 

na stravování a ubytování stážisty.

Stážisté dobrovolníci pracují za jídlo a 

ubytování a přitom jsou věkem blízcí 

studentům maturantům a tak se účastní i 

mimo přímé školní púsobení (,kde pomáhají 

učiteli) také v poškolním jazykovém 

vzdělávání studentů školy.

Neakceptováno. Není potřeba řešit systémově. 

2 26 2.1, 2.2, 2.3,

Zde bych chtěla navrhnout finanční podporu pro školy/školky, které 

budou do svého vzdělávání začleňovat výuku některého předmětu ( 

například matematiky, hraní) v anglickém jazyce minimálně 2x, 3x týdně.

Mám tu zkušenost, že mozek malého dítěte 

dovede jazyk absorbovat velmi rychle a s 

velmi dobrými výsledky, pokud je jazyk 

podán hravou formou na bázi denních 

zkušeností dítěte.

Neakceptováno. Tvorba ŠVP a vlastního obsahu 

vzdělávání je na jednotlivých školách, respektive 

zřizovatelích.

3 26 2.3, 
Zcela se oprostit od písemného projevu v cizím jazyku na prvním stupni. 

Klást důraz na komunikaci. 

Dítě jazyk přijímá ve formě komunikace 

nikolv psanou formou. Žáci na středních 

školách nezvládají základy - komunikovat v 

jazyce.

Neakceptováno. Rozsah výuky je dán RVP.

4 27 2.16 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Nevyučovat písemný projev v cizím jazyku na prvním stupni ZŠ. výše popsané Neakceptováno. Rozsah výuky je dán RVP.

5 27 2.16 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
zajištění kvalitních učitelů pro předškolní jazykové vzdělávání, první 

stupeň ZŠ…atd. 

jazykové vzdělávání pokulhává. Žáci nejsou 

schopni samostatné základní komunikace.

Neakceptováno. Zcela v kompetenci ředitele 

školy, případně zřizovatele.

6 14
B6.2 "ZK bude pokračovat v realizaci stipendijní podpory oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra"

ZK bude pokračovat v realizaci stipendijní podpory oboru Diplomovaná 

všeobecná sestra a oboru Diplomovaná dětská sestra

změnou na str 13. byl akceptován náš  

podnět: stipendijní podpora  byla rozšířena i 

na obor Diplomovaná dětská sestra - nebylo 

promítnuto do dalších textů v dokumentu

Akceptováno.

7 34
B6.2 "ZK bude pokračovat v realizaci stipendijní podpory oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra"

ZK bude pokračovat v realizaci stipendijní podpory oboru Diplomovaná 

všeobecná sestra a oboru Diplomovaná dětská sestra

změnou na str 13. byl akceptován náš  

podnět: stipendijní podpora  byla rozšířena i 

na obor Diplomovaná dětská sestra - nebylo 

promítnuto do dalších textů v dokumentu

Akceptováno.

8 57
text: "Cílem je motivovat mladé lidi ke studiu zdravotnického oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra, jehož..."

text: "Cílem je motivovat mladé lidi ke studiu zdravotnického oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra a oboru Diplomovaná dětská sestra, 

jejichž..."

změnou na str 13. byl akceptován náš  

podnět: stipendijní podpora  byla rozšířena i 

na obor Diplomovaná dětská sestra - nebylo 

promítnuto do dalších textů v dokumentu

Akceptováno.

9
pokud bude vytvářen finanční výhled, je třeba zahrnout i náklady na 

stipendia i pro obor Diplomovaná dětská sestra
Akceptováno.

10 11
Podpora odborný rozvoj pedagogických pracovníků a jejich vzájemnou 

spolupráci jako předpoklad zvyšování kvality základního vzdělávání 

Podpora odborného rozvoje pedagogických pracovníků a jejich 

vzájemné spolupráce jako předpokladu zvyšování kvality základního 

vzdělávání 

úprava formulace Akceptováno.

11 11

Podpora intenzivní spolupráce základních a středních škol, podpořit 

materiální vybavení ZŠ pro výuku dílen, vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání

Podpora intenzivní spolupráce základních a středních škol, podpora 

materiálního vybavení ZŠ pro výuku dílen, vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání

sjednocení formulace Akceptováno.
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12 12

podporovat spolupráci základních škol, středních škol a firem při 

popularizaci technických, přírodovědných a řemeslných oborů v rámci 

školního a mimoškolního vzdělávání

podporovat spolupráci základních škol, středních škol a firem při 

popularizaci technických, přírodovědných a řemeslných oborů v rámci 

školního a mimoškolního vzdělávání a v rámci kariérového poradenství

rozšíření o spolupráci v oblasti kariérového 

poradenství
Akceptováno.

13 13

popis opatření B 5.1: ZK bude podporovat spolupráci středních škol, 

základních škol a firem v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání, 

bude usilovat o modernizaci technického vybavení škol a realizovat systém 

„Podpora řemesel v odborném školství“.

popis opatření B 5.1: ZK bude podporovat spolupráci středních škol, 

základních škol a firem v oblasti technického a přírodovědného 

vzdělávání a v oblasti kariérového poradenství, bude usilovat o 

modernizaci technického vybavení škol a realizovat systém „Podpora 

řemesel v odborném školství“.

rozšíření o spolupráci v oblasti kariérového 

poradenství
Akceptováno.

14 17 opatření C3.2

V popisu opatření doplněno: Podpora spolupráce škol, zaměstnavatelů a 

poskytovatelů kariérového poradenství při realizaci kariérového 

poradenství

doplnění textu jako samostatného nástroje 

rozvoje KP
Akceptováno.

15 24 Monitor ZK opravit na: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje oprava názvu Akceptováno.

16 25

popis opatření E1.2: Bude podporována aktivní spolupráce škol se 

zaměstnavateli v širokém rozpětí možností, např. praxe u zaměstnavatelů, 

spolupráce na tvorbě ŠVP, uplatňování prvků duálního vzdělávání, účast 

odborníků ve výuce, stáže učitelů ve firmách, atd.

Bude podporována aktivní spolupráce škol se zaměstnavateli v širokém 

rozpětí možností, např. praxe u zaměstnavatelů, spolupráce na tvorbě 

ŠVP, uplatňování prvků duálního vzdělávání, účast odborníků ve výuce, 

stáže učitelů ve firmách, seznamování s možnostmi kariérního 

uplatnění, atd.

doplnění o seznamování s možnostmi 

kariérního uplatnění
Akceptováno.


