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3Prioritizace potřeb na území kraje

POSTUP PRIORITIZACE POTŘEB V PROCESU TVORBY KAP II 

► Hlavní zdroje a východiska – Analýza potřeb v území, Analýza potřeb škol

►Spojení potřeb z obou analýz

►Zařazení potřeb do prioritních skupin

► Struktura – Potřeby s nejvyšší důležitostí

– Potřeby se střední důležitostí

– Potřeby s nižší důležitostí

►Projednání v minitýmech

►Schválení PS Vzdělávání a RSK



Klíčové téma Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě  kreativitě

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita  A1 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků vedoucích k začlenění prvků 
podnikavosti, iniciativy a kreativity do vzdělávání

Obecný cíl A1.1 Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě

4

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A2 Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity u dětí a žáků

Obecný cíl A2.1 Podporovat zavádění prvků podnikavosti, iniciativy a kreativity do vzdělávání (intra, extra) 

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Podpora polytechnického vzdělávání

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A3 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického 
vzdělávání

Obecný cíl A3.1 Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti polytechnického vzdělávání
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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

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

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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
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POTŘEBY SE STŘEDNÍ DŮLEŽITOSTÍ

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

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze 
vzděláván

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A6 Zvýšení dostupnosti a kvality kariérového poradenství 

Obecný cíl A6.1 Podporovat rozvoj kariérového poradenství ve Zlínském kraji
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A7 Rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování 

Obecný cíl A7.1 Poskytovat ucelené, kvalifikované informace o možnostech vzdělávání a zařazení 
do pracovního procesu

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze 
vzdělávání

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A8 Vzdělávání kariérových poradců

Obecný cíl A8.1 Podporovat rozvoj kompetencí a sdílení zkušeností v oblasti kariérového poradenství
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A9 Spolupráce s klíčovými aktéry v kariérovém poradenství

Obecný cíl A9.1 Zapojovat rodiče, firmy, další subjekty do kariérového poradenství na školách 

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Rozvoj škol jako center celoživotního učení

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A10 Funkční a kvalitní centra celoživotního učení  

Obecný cíl A10.1 Zajistit optimální fungování center celoživotního učení a ověřování výsledků dalšího vzdělávání
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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 

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Podpora inkluze

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A12 Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami společně 
s ostatními

Obecný cíl A12.1 Zajistit optimální vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A13 Kvalitní školní poradenská pracoviště

Obecný cíl A13.1 Systematický přístup k inkluzi na základních, středních a vyšších odborných školách

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Podpora inkluze

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A14 Kvalitní prevence na základních, středních a vyšších odborných školách

Obecný cíl A14.1 Podpora a rozvoj programů prevence realizovaných školami, školskými zařízeními a NNO
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A15 Podpora žáků a studentů mimořádně nadaných a žáků s rizikem předčasného 
ukončení studia 

Obecný cíl A15.1 Zajistit aktivity pro žáky se SVP nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, 
schopností a postojů

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Rozvoj výuky cizích jazyků

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A17 Zvyšování kvality výuky cizích jazyků 

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

Obecný cíl A17.2 Zefektivnit spolupráci mezi pedagogickými pracovníky

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Rozvoj výuky cizích jazyků

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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

13Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Digitální kompetence

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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)
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A20 Digitální vzdělávání jako přirozená součást vzdělávání na školách

Obecný cíl A20.1 Rozšířením digitálních technologií do výuky na školách podporovat inovace vzdělávacího 
procesu (včetně zajištění potřebného ICT vybavení)

Prioritizace potřeb na území kraje



Klíčové téma Čtenářská a matematická gramotnost

POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

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
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POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ

Obecná priorita A22 Zvyšování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti u žáků  

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

Prioritizace potřeb na území kraje



Projektový záměr KAP II.
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Příprava IKAP II. – základní parametry

• Předpokládaný termín realizace IX/2020 – XI/2023

• Celková alokace pro Zlínský kraj 203 745 000 Kč

• Vyhlášení výzvy 31. 10. 2019

• Předpokládaný termín podání projektové žádosti III/2020

• Záměr projektu Naplňování návrhové části dokumentu KAP
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Příprava implementačního projektu
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IKAP – Řízení 
projektu

cca 15 mil. Kč*

Polytechnické 
vzdělávání

cca 100 mil. Kč*

Podpora rozvoje 
gramotností         

cca 20 mil. Kč*

Rovné příležitosti 
ve vzdělávání       
cca 10 mil. Kč*

KP a prevence 
předčasných 

odchodů
cca 15 mil. Kč*

Krajské 
pedagogické 

kabinety              
cca 10 mil. Kč*

Podpora 
vzdělávání v ped. 

školách                
cca 7 mil. Kč*

Podpora 
podnikavosti        
cca 5 mil. Kč*

Aktivity SŠ –
šablony                 

max 20 mil. Kč*

* Uvedené alokace jsou pouze orientační pro rozvržení přípravy a obsahu projektu.



Příprava implementačního projektu

Polytechnické vzdělávání

• Aktivity polytechnického vzdělávání středních škol
• Sdílení dílen a učeben

• VČA pro ZŠ a SŠ

• Aktivity pro MŠ 

• Aktivity pro žáky gymnázií

• Polytechnické vzdělávání (a digitální gramotnost) pro MŠ a ZŠ (ve spolupráci 
s MAP)
• Modulová nabídka

• Junior univerzita
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Příprava implementačního projektu

Podpora rozvoje gramotností

• Čtenářská gramotnost
• Pokračování v aktivitách z KAP I.

• Spolupráce s KKFB

• Matematická gramotnost
• Pokračování v aktivitách z KAP I.

• Rozšíření o interaktivní formy vzdělávání

• Digitální gramotnost
• Digitální škola
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Příprava implementačního projektu

Rovné příležitosti ve vzdělávání

• Realizace Návrhové části dokumentu ŠIKK

• Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

• Podpora žáků se SVP

• Prevence předčasných odchodů ►v části Kariérové poradenství
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Příprava implementačního projektu

Kariérové poradenství a prevence předčasných odchodů

• Centrum kariérového poradenství
• Kabinet „platforma“ kariérových poradců

• Vzdělávání školních kariérových poradců
• Počáteční

• Pokračující 

• Akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství
• Veletrhy práce a vzdělávání, Girls day, konference ke KP…

• Implementace diagnostického nástroje na prevenci předčasných odchodů ze 
vzdělávání – Quo Vadis
• K dispozici 40 licencí – budeme se dotazovat na zájem
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Příprava implementačního projektu

Krajské pedagogické kabinety

• Doplnění činnosti projektu SYPO

• Pokračování kabinetů: 
• Český jazyk, Matematika, ICT, Cizí jazyk (Angličtina, Němčina, Ruština, Francouzština, 

Španělština), Fyzika, Biologie/Přírodopis, Chemie

• Nové kabinety (zatím v návrhu)
• Ředitelů škol

• Zástupců ředitelů

• Asistentů pedagoga

• Kariérových poradců

• Podnikavost, iniciativa a kreativita

• Digitální vzdělávání
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Příprava implementačního projektu

Podpora zvýšení kvality ve vzdělávání v pedagogických školách

• Spolupráce všech 4 SŠ s pedagogickými obory

• Vybavení učeben odborných předmětů

• Vzdělávání pro začínající učitele

• Vzdělávání pro učitele pedagogických škol

• Spolupráce SŠ při realizaci praxe v MŠ
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Příprava implementačního projektu

Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity

• Vzdělávání pedagogických pracovníků

• Aktivity pro žáky
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Příprava implementačního projektu

Aktivity SŠ financované jednotkovými náklady (Šablony)

V rámci IKAP budou podpořeny šablony:

• Zapojení odborníka z praxe do výuky

• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

• Personální podpora – koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

• Personální podpora – školní kariérový poradce
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Příprava implementačního projektu

Aktivity SŠ financované jednotkovými náklady (Šablony)

• Jsou určeny pouze pro překlenutí dočasného výpadku šablon 

• Realizace v období od 1. 9. 2020 do 30. 8. 2023 – až po skončení realizace Šablon 
II.

• Škola bude partnerem projektu IKAP II. s finanční účastí 

• Bude platit omezení výše úvazku pro pracovníky podílejících se na realizaci –
maximální výše úvazku 1,2 pro pedagogické pracovníky a 1,0 pro nepedagogické 
pracovníky 

• Způsob financování 
• 85 % EU, 10 % státní rozpočet, 5 % Zlínský kraj

• 80 % podpora škole, 20 % administrace KÚZK
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Příprava implementačního projektu

Aktivity SŠ financované jednotkovými náklady (Šablony)

• Způsob dokladování způsobilých výdajů
• Úplné vykazování výdajů nikoliv zjednodušená forma vykazování, jak probíhala v 

předešlých výzvách Šablony I. a Šablony II. 
• Bude nutné dokládat také veškeré účetní doklady a doklady o úhradě
• Tato změna je z důvodu povinnosti podílet se na spolufinancování projektu a 

předpokladu, že spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje bude realizováno na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku, případně Veřejnoprávní 
smlouvy.

Školám, které projevily zájem o některou z těchto šablon, budou zaslány 
informace se závazným stanoviskem k realizaci v konkrétním termínu.
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Aktuální dění v KAP a IKAP
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Aktuální dění

• Příprava dokumentu KAP II

• Finalizace dokumentu ŠIKK

• Příprava aktivit projektu IKAP II

• Účast v odborných platformách
• ŘV MAP
• Jednání RT KAP a IKAP v ČR
• Jednání zpracovatelů ŠIKK v ČR
• Jednání RT MAP ve ZK
• Jednání platforem IPo v ČR (SRP, P-KAP, IKAP…)
• Spolupráce s TIC Zlín a projektem SMART Akcelátor II
• Pakt zaměstnanosti

• Akce
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Proběhlé akce KAP a IKAP

• Koordinační setkání RT KAP a MAP ve ZK (11.-12. 4. 2019)

• Vzdělávání ředitelů (18.-19. 6. 2019)

• Vzdělávání nově jmenovaných ředitelů (25.-26. 9. 2019)

• Ladění básní II (21. 10. 2019)

• Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu (31. 10. 2019)

• Veletrh práce a vzdělávání (31. 10. – 1. 11. 2019)

• Jazyková konference (7. 11. 2019)

• Veletrh práce a vzdělávání (12.-13. 11. 2019)
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Připravované akce KAP a IKAP

• Matematická gramotnost
• 21. 11.  2019 Vzdělávání v MG pro PP nematuritních oborů SŠ Zlín GJŠ Zlín

• 11. 2. 2020 Matematická online soutěž třídních kolektivů v sedmi kategoriích: 
6. - 9. ročník ZŠ

1.- 3. ročník SŠ s nematuritními obory

• 7. 4. 2020 Vzdělávání v MG pro PP nematuritních oborů SŠ (Zlín)

• červen 2020 Dvoudenní vzdělávání pedagogických pracovníků pro vedení

volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost

(pátek, sobota)
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Připravované akce KAP a IKAP

• Čtenářská gramotnost
• 22. 11. 2019 Vzdělávání v ČG pro PP nematuritních oborů SŠ (Zlín TIC)

Workshop Čtenářství jako postoj (lektor Ondřej Hník)

• Kariérové poradenství
• 12. 12. 2019 Diskuzní platforma Centra kariérového poradenství (Zlín ÚP)

téma Služby Informačních a poradenských středisek na Úřadu práce

• únor 2020 Inspirace středoškolákům ve 4 městech (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, 

Vsetín/Valašské Meziříčí). 

Akce je určena pro žáky 2. a 3. ročníků gymnázií, kteří navštíví provoz 

významného zaměstnavatele regionu

Zájemci, co nejdříve na adresu stachova@khkzk.cz

• duben 2020 Girls day + exkurze v Barum Continental, počet účastníků je omezen 
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Připravované akce KAP a IKAP

• Závěrečná konference IKAP I.
• 10. 6. 2020

• Hotel Baltaci (Zlín)

• Vzdělávání ředitelů 
• 16.-17. 6. 2020
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Připravované akce KAP a IKAP – Ped. kabinety

• Pedagogické kabinety
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Sekce pedagogického kabinetu Program jednání  Termín + doba 6. setkání  
Místo konání 

PK B/P sekce ZŠ - odděleně 

• Příklady dobré praxe ve výuce přírodopisu –

sdílení příkladů dobré praxe 4 učitelů středních 

škol Zlínského kraje

3. 12. 2019

(9.00 – 13.30 hod.)

Střední škola 

gastronomie a 

obchodu Zlín 

PK B/P sekce SŠ - odděleně 

• Biologie na přání 

• po stopách DNA

• éčka v potravinách

• geneticky modifikované organismy

• svět očima mravence 

13. 12. 2019

(9.30 – 14.00 hod.) 
UTB Zlín 

PK ČJ sekce ZŠ - odděleně

• Jak se kde v Česku mluví

• Život ve slovech, slova v životě

• (pracovnice dialektologického oddělení Ústavu 

pro jazyk český AV ČR.

28. 11. 2019 

(9.00 – 13.30 hod.)

Střední škola 

gastronomie a 

obchodu Zlín 

PK ČJ sekce SŠ 

- odděleně 

• Média jako distributoři informací 

• Média jako prodavači iluzí 

29. 11. 2019

(13.00 – 17.30 hod.) 
Zámek Zlín, o.p.s., 



Připravované akce KAP a IKAP

• Pedagogické kabinety

36

Sekce pedagogického kabinetu Program jednání  
Termín + doba 6. 

setkání  

Místo konání 

PK CJ sekce AJ

- odděleně

• Dramatické techniky pro zvýšení motivace a 

komunikace

• Techniky pro cvičení gramatiky

• Techniky pro procvičování poslechu a mluvení 

• Aktivity ihned použitelné v hodinách  

29. 11. 2019

všechny sekce 

(8.45 – 13.15 hod.)

Gymnázium Zlín -

Lesní čtvrť 

- všechny sekce 

PK CJ sekce NJ

- odděleně

• Inovativní přístupy ve výuce cizích jazyků

( flashcards, sdílené didaktické platformy, zážitková

pedagogika, metoda CLIL, flipped clasroom)

PK CJ sekce RJ 

- odděleně

• Ruská pohádka – úroveň A1 – A2

• Reálie Ruska

• Situační a řečová cvičení v hodinách ruského jazyka

PK CJ sekce FJ 

- odděleně

• Komiks (BD) ve výuce francouzštiny – prezentace + 

praktické zapojení

• Jazykově poznávací pobyty Bretagne, Normandie, velký 

okruh Francií – příprava + organizace

PK CJ sekce ŠJ 

- odděleně

• Praktický workshop – You Tube

• Jak upoutat pozornost studenta (A1 a C2)

• Jak objevit svou kreativitu, aneb – flexibilní a atraktivní 

učitel 



Připravované akce KAP a IKAP

• Pedagogické kabinety
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Sekce pedagogického kabinetu Program jednání  
Termín + doba 6. 

setkání  

Místo konání 

PK M sekce ZŠ – Odděleně

• Tvořivá geometrie na II. stupni ZŠ – rozvoj 

planimetrických a stereometrických poznatků 

prostřednictvím tvořivého myšlení a činnostních metod 

učení 

5. 12. 2019

(9.00 – 13.30 hod.)
Gymnázium Zlín –

Lesní čtvrť,

obě sekce 

PK M sekce SŠ – Odděleně

• Kombinatorika – proces – popis, analýza a zkoumání 

problémů z reálného života

• Pravděpodobnost – řešení úloh z elementárního počtu 

pravděpodobností 

4. 12. 2019 

(9.30 – 14.00 hod.)

PK CH sekce ZŠ – Odděleně Program v přípravě

5. 12. 2019 

Vyšší odborná škola 

potravinářská a 

Střední průmyslová 

škola mlékárenská 

Kroměříž

PK CH sekce SŠ - Odděleně Program v přípravě

PK ICT kompetence

sekce ZŠ - odděleně
Program v přípravě



Připravované akce KAP a IKAP

• Pedagogické kabinety
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Sekce pedagogického kabinetu Program jednání  
Termín + doba 6. 

setkání  

Místo konání 

PK ICT kompetence 

sekce SŠ - odděleně
Program v přípravě 16. 12. 2019

Střední škola 

informatiky, 

elektrotechniky a 

řemesel

Rožnov pod 

Radhoštěm

PK F sekce ZŠ 

- odděleně 

• Přednáška, prohlídka a pozorování – denní a noční 

obloha, Slunce

• Úvod do astronomie  - obloha, sluneční soustava, 

vesmír.
9. 12. 2019

obě sekce 

(10.00 – 14.45 hod.)

Hvězdárna a 

planetárium Uherský 

Brod

obě sekce PK F sekce SŠ 

- odděleně

• Úvod do astronomie  - obloha, sluneční soustava, 

vesmír.

• Přednáška, prohlídka a pozorování – denní a noční 

obloha, Slunce



Děkujeme za pozornost
Jitka Šimková

Radovan Výsmek
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