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Cesta k návrhové části
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Analýza potřeb v 
území

• DZ ZK 2016

• Evaluace KAP I

• Souhrnné výstupy 
ze ŠAP

Analýza potřeb 
škol

Dotazníkové 
šetření

Návrhová 
část

• Prioritizace potřeb

• Návrhy projektů v 
rámci IKAP II



Cílové skupiny klíčových témat KAP
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KAP VOŠ SŠ ZŠ MŠ
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a 

environmentální vzdělávání)

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se 

zaměstnavateli

Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných

odchodů ze vzdělávání

Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Podpora inkluze

N
ep

ov
in

ná
 té

m
at

a Rozvoj výuky cizích jazyků

Digitální kompetence

Čtenářská gramotnost

Matematická gramotnost



Minitýmy

5 minitýmů

9 
klíčových 

témat

121 
účastí 
hostů

130 
účastí 
členů

12 
jednání
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Návrhová část
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Obecná 
priorita

• 9 klíčových témat

Obecný 
cíl

• Definice cíle

Dílčí cíl • Vycházejí z analýzy potřeb škol

Kritérium 
splnění

• Konkretizace dílčího cíle pomocí SMART 
ukazatelů

Činnosti
• Jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cíle

• Předpoklady realizace

• Zapojené subjekty

• Termín



Změny v obecných prioritách a obecných cílech

Klíčové téma PODPORA KOMPETENCÍ 
K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

• Obecná priorita A2: Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity u dětí, žáků a 
studentů
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Změny v obecných prioritách a obecných cílech

Klíčové téma PODPORA INKLUZE

• Obecná priorita A12: Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami společně s ostatními

• Obecný cíl A12.1: Zajistit optimální vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami

7



Změny v obecných prioritách a obecných cílech

Klíčové téma PODPORA INKLUZE

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

• Obecná priorita A15 : Podpora žáků s rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání 
a dětí, žáků a studentů nadaných a mimořádně nadaných

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

• Obecný cíl A15.1: Zajistit aktivity pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami a děti, žáky a studenty nadané a mimořádně nadané  nad rámec školní 
práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů
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Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt na podporu polytechnického a odborného vzdělávání
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Hlavním cílem projektu je zatraktivnit výuku technických a přírodovědných předmětů. U žáků ZŠ podnícením zájmu o 
studium při volbě své budoucí profesní orientace, u žáků SŠ rozšířením možností posílit nabyté vědomosti a dovednosti při 
studiu a motivováním k výběru profesní dráhy v technických a přírodovědných oborech. Aktivity: 

• Sdílení dílen, odborných učeben a laboratoří na SŠ v rámci povinné výuky ZŠ
• Technické, přírodovědné, zdravotnictví 

• Extrakurikulární a volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ
• Technické, elektrotechnické, přírodovědné, kombinované

• Aktivity pro děti z MŠ
• Technické, elektrotechnické, přírodovědné, kombinované

• Vzdělávání a výměna zkušeností mezi učiteli 
• Vzdělávání pedagogů
• Metodické kabinety

• Využívání metodik

• Digitální učební materiály

• Realizace odborných soutěží pro žáky ZŠ a SŠ

• Zapojení firem – exkurze, stáže žáků, tandemová výuka

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 100
• Typy zapojených škol: SŠ, ZŠ, MŠ
• Cílová skupina: Žáci ZŠ a SŠ, děti MŠ, 

pedagogičtí pracovníci SŠ
• Identifikace partnerů: SŠ
• Předpokládaný rozpočet: 80 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt na podporu vzdělávání v oborech STEM

10

Hlavním cílem projektu je systémová propagace STEM disciplín a motivace 
žáků k zájmu o STEM  obory. Aktivity: 

• Vytvoření systému STEM junior univerzity
• Vytvoření kreditového systému

• Vytvoření systému přednášek a exkurzí

• Odměňování „absolventů“ STEM junior univerzity

• Sesíťování STEM aktivit probíhajících na území Zlínského kraje
• Technické, elektrotechnické, přírodovědné, kombinované

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 20
• Typy zapojených škol: SŠ, ZŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ a ZŠ
• Identifikace partnerů: UTB Zlín
• Předpokládaný rozpočet: 10 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Centrum podpory nadání
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Hlavním cílem projektu je zlepšení identifikace nadaných a mimořádně 
nadaných žáků a rozvoj a zkvalitnění práce s nimi. Aktivity: 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků
• Zlepšení identifikace nadaných a mimořádně nadaných žáků

• Zlepšení práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky

• Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky
• Poradenství v oblasti identifikace nadání

• Diagnostika

• Volnočasové aktivity

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 10
• Typy zapojených škol: SŠ, ZŠ, MŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ a ZŠ, děti MŠ
• Identifikace partnerů: UTB Zlín
• Předpokládaný rozpočet: 10 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
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Hlavním cílem projektu je zavedení nástroje QUO VADIS pro zlepšení prevence 
předčasných odchodů ze vzdělávání a to především na SŠ. Aktivity: 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků
• Metodika práce s nástrojem QUO VADIS

• Práce s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 25
• Typy zapojených škol: SŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ
• Identifikace partnerů: bez partnera
• Předpokládaný rozpočet: 5 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Centrum kariérového poradenství
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Hlavním cílem projektu je rozvíjení činností Centra kariérového poradenství realizovaného v rámci 
IKAP I a to zejména vzděláváním a působením školních kariérových poradců a uplatňováním 
jednotné metodiky kariérového poradenství ve Zlínském kraji. Aktivity: 

• Vzdělávání školních kariérových poradců
• Navazující vzdělávání absolventů vzdělávání pro školní kariérové poradce v rámci IKAP I.
• Vzdělávání pro nové účastníky

• Podpora školních kariérových poradců
• Podpora zavádění jednotné metodiky
• Vznik nových podpůrných výukových materiálů
• Podpora práce s rodiči
• Diskusní platforma školních kariérových poradců
• Realizace výzkumu profesní orientace žáků ZŠ a SŠ

• Aktivity pro veřejnost
• Veletrh práce a vzdělávání
• Girls day
• Exkurze

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 30
• Typy zapojených škol: SŠ, ZŠ
• Cílová skupina: Žáci ZŠ a SŠ, pedagogičtí 

pracovníci ZŠ a SŠ
• Identifikace partnerů: Krajská 

hospodářská komora Zlínského kraje
• Předpokládaný rozpočet: 15 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
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Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí žáků ZŠ a SŠ v oblastech 
čtenářské a matematické gramotnosti. Aktivity: 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků
• Systematické navazující vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti

• Systematické navazující vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti

• Aktivity pro žáky
• Soutěže

• Motivační setkání

• Extrakurikulární aktivity

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 30
• Typy zapojených škol: SŠ, ZŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ a ZŠ, pedagogičtí 

pracovníci SŠ a ZŠ
• Identifikace partnerů: UTB Zlín
• Předpokládaný rozpočet: 10 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Rozvoj digitální gramotnosti
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Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotního projektu „digitální školy“. Aktivity: 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků
• Využití dostupných aplikací pro zapojení digitálních technologií do výuky

• Vytvoření výukových materiálů
• Revize a pilotní ověření nově vytvořených materiálů

• Předávání zkušeností • Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 1
• Typy zapojených škol: SŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ, pedagogičtí 

pracovníci SŠ
• Identifikace partnerů: SŠ
• Předpokládaný rozpočet: 10 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Pedagogické kabinety
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Hlavním cílem projektu je navázání na projektovou aktivitu IKAP I. 
prostřednictvím setkávání předmětových a mezipředmětových pracovních 
skupin za účelem zvýšení úrovně vzdělávání žáků ZŠ a SŠ. Aktivity: 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků

• Výměna zkušeností

• Sdílení dobré praxe • Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 100
• Typy zapojených škol: SŠ, ZŠ
• Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci SŠ a 

ZŠ
• Identifikace partnerů: bez partnera
• Předpokládaný rozpočet: 10 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách 
připravujících k výkonu regulované profese pedagogického 
pracovníka
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Hlavním cílem projektu je podpora aktivit, které povedou k propojení kvalitní 
teoretické a praktické přípravy. Projekt je zaměřen na žáky a pedagogické 
pracovníky středních pedagogických škol, ale také na praktikující učitelky a 
učitele v MŠ podílející se na praxi žáků a začínající učitelky a učitele v MŠ v 
prvních letech praxe od středních pedagogických škol. Aktivity:

• Vznik dvou Metodických center praxe 

• Vzdělávání výše uvedených cílových skupin

• Otevřené hodiny (reflektované praxe žáků)

• Metodická a materiální podpora v oblasti 

praktického vyučování

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 4
• Typy zapojených škol: SŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ, pedagogičtí 

pracovníci SŠ a MŠ
• Identifikace partnerů: VOŠ pedagogická a 

sociální a Střední pedagogická škola 
Kroměříž, SŠ Kostka s.r.o.

• Předpokládaný rozpočet: 8 mil. Kč



Návrh krajských implementačních projektů: 
Projekt Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
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Hlavním cílem projektu je navázání na aktivity pilotního ověřování v rámci 
projektu SMART Akcelerátor II. Aktivity:

• Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje kompetencí k 
podnikavosti

• Aplikace metodiky vytvořené v rámci projektu SMART Akcelerátor II.

• Fungování koordinátora činností k rozvoji 

podnikavosti, iniciativy a kreativity

• Identifikace žadatele: Zlínský kraj
• Předpokládaný počet zapojených škol: 10
• Typy zapojených škol: SŠ
• Cílová skupina: Žáci SŠ, pedagogičtí 

pracovníci SŠ
• Identifikace partnerů: SŠ
• Předpokládaný rozpočet: 2 mil. Kč



Realizace 

KAP

Co teď?
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Návrh 
KAP

Podpisová 
doložka 

OG

Projednání 
v PSV

Schválení 
v RSK

Schválení 
MŠMT
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Děkuji za pozornost
Jitka Šimková
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