
Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Informace o podpoře dotazníkového 
šetření, krajského akčního plánu a 
podpoře tvorby školních akčních 

plánů (ŠAP) ve ZK

ADAMANTINO 19.10.2019                 

Mgr. Petr Pagáč

Odborný garant P-KAP



Jaké jsou podporované strategické oblasti (tzv. oblasti intervencí)?

Bylo a je stanoveno 6 oblastí povinných a 3 oblasti nepovinné :

 Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze 
vzdělání

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 Podpora polytechnického vzdělávání 

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

 Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání

 Podpora inkluze

3 oblasti nepovinné - Rozvoj výuky cizích jazyků, Digitální kompetence, 
Čtenářská a matematická gramotnost. 



PODPORA ŠKOL A KAP PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

 PODPORA ŠKOL - OBDOBÍ 2016 až 2018

 PODPORA ŠKOL - OBDOBÍ 2019 až 2022

 PODPORA KAP PRO ÚZEMÍ ZK - OBDOBÍ 2016 až 2018

 PODPORA KAP PRO ÚZEMÍ ZK - OBDOBÍ 2019 až 2022



PODPORA ŠKOL - OBDOBÍ 2016 až 2018

 Dotazníkové šetření 1 r. 2016 – účast 70 škol všech zřizovatelů (podmínka pro 
vstup do Šablon 1)

 Výstup z analýzy potřeb školy (byla stanovena povinná šablona)

 Ve Zlínském kraji jste vytvořili 51 školních akčních plánů, všechny obsahují             
i nepovinné oblasti

 P-KAP vytvořil souhrn činností ze ŠAPů 1 jako souhrn dalších informací pro 
MŠMT k zaměření Šablon 2



PODPORA ŠKOL - 2019 až 2022

 Dotazníkové šetření 2018 – účast 69 škol všech zřizovatelů

 Výstup z analýzy potřeb školy (je stanovena povinná šablona) – leden 2019

 Ve Zlínském kraji jste vytvořili 62 školních akčních plánů 2019 s doložkami 
odborného garanta  projektu P-KAP, všechny obsahují i nepovinné oblasti, tzn. 
tyto školy mohou čerpat Šablony II s bonusem

 Upozornění:

ukončení Šablon I s koncem realizace po 1. září 2019 dokládáte Aktualizovaným
výstupem z analýzy potřeb SŠ a VOŠ

stejným Aktualizovaným výstupem z analýzy potřeb SŠ a VOŠ dokládáte také vstup 
do registrované Šablony 2 po 1. září 2019

Šablony 2: Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2019, do 14 hod.



PODPORA KAP PRO ÚZEMÍ ZK - OBDOBÍ 2016 až 2018

 Dotazníkové šetření 1 r. 2016 – účast 70 škol všech zřizovatelů

 P-KAP Analýza potřeb na školách ve Zlínském kraji – srpen 2016

 Prioritizace potřeb v území ZK

 Tvorba KAP I



PODPORA KAP PRO ÚZEMÍ ZK - OBDOBÍ 2019 až 2022

 Dotazníkové šetření 2 r. 2018 – účast 69 škol všech zřizovatelů

 P-KAP Analýza potřeb na školách ve Zlínském kraji – leden 2019

 Prioritizace potřeb v území ZK pro KAP II (P-KAP vytvořil souhrn činností 

ze ŠAPů 2019 jako další informace pro tvorbu KAP II viz. další snímky)

 Probíhá tvorba KAP II



ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ VČETNĚ PREVENCE 
PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ

KP individuální 44 SŠ

vytvořit tým, spolupracovat na 

rozvoji KP 
35 SŠ

vzdělávání pro KP 35 SŠ



PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A 
KREATIVITĚ

zprostředkovat kontakt s podnikáním 33 SŠ

přednášky, diskuze, besedy s 

odborníkem 
29 SŠ

vzdělávání pro podporu podnikavosti 29 SŠ



PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

zlepšit/zkvalitnit materiálně 

technické vybavení školy 
43 SŠ

vzdělávání pro PTV 39 SŠ

Soutěže, exkurze 27 SŠ



PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE 
ŠKOL A FIREM

zapojit do výuky zaměstnavatele 37 SŠ

mapovat síť smluvních zaměstnavatelů, 

zpracovat strategii spolupráce
31 SŠ

stáže, exkurze učitelů ve firmách 23 SŠ



ROZVOJ ŠKOL JAKO CENTER CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

zájmové/občanské/seniorské, jazyky 24 SŠ

revize nabídky DV 22 SŠ

rekvalifikace nebo odborné profesní 

vzdělávání
11 SŠ



PODPORA INKLUZE

vzdělávání pedagogů 42 SŠ

bezbariérovost, reorganizace, úprava 

prostor, pracovních míst 
23 SŠ

práce se žáky oborů s vysokým podílem 

předčasného ukončení studia, konzultace, 

doučování 

15 SŠ



DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

pravidelně modernizovat ICT 41 SŠ

zvyšovat digitální gramotnost pracovníků 39 SŠ

vybudování počítačové sítě a konektivita 26 SŠ



ROZVOJ CIZÍCH JAZYKŮ

mobility žáků do zahraničí 29 SŠ

vzdělávání učitelů cizích jazyků 28 SŠ

vzdělávání všech pedagogů v cizích jazycích 28 SŠ

výměnné pobyty, stáže pro pedagogy 27 SŠ



PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

vzdělávání pedagogů 37 SŠ

finance na pomůcky, vybavení knihoven 18 SŠ

práce s textem, dílny čtení 15 SŠ



PODPORA MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

vzdělávání pedagogů 37 SŠ

finance na pomůcky 17 SŠ

neformální a zájmové vzdělávání 16 SŠ



UŽITEČNÉ ODKAZY

Po přihlášení se na web https://is.pkap.cz/ najdete: 
v sekci Školní dokumenty vyplněný DOTAZNÍK 2018 + výstup z analýzy potřeb SŠ a 
VOŠ v rámci projektu P-KAP včetně návrhů povinné šablony 2018, Aktualizovaný 
výstup z analýzy potřeb SŠ a VOŠ a také další dokumenty vaší školy. 

https://is.pkap.cz/


P-KAP

Europass: aktualizace informací v databázi dodatků

Vše najdete nejjednodušeji na profilu vaší školy na is.pkap.cz, europass
dodatek k osvědčení,  přihlášení.

Ne všechny školy, které se do databáze dodatků nově zaregistrovaly, už 
udělaly "druhý" krok a upravily si "nastavení pro aktuální školní rok" (což je 
důležité pro stahování plných verzí dodatků). 
K tomuto tématu si můžete také přečíst článek zde: 
http://www.europass.cz/stale-vice-absolventu-si-muze-dodatek-k-
osvedceni-stahnout-z-webu-skoly/

V případě dotazů se obraťte na:
Julie Smetanová, klientské centrum Europass
+420 773 378 634 
+420 274 022 342



Děkuji Vám za pozornost.

Kontakt:

Mgr. Petr Pagáč, odborný garant P-KAP                     
petr.pagac@nuv.cz
tel. 775 583 521

mailto:petr.pagac@nuv.cz

