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Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

pro území Zlínského kraje

Projekt KAP ve Zlínském kraji 

Představení projektu

Workshop pro ředitele a zástupce škol



Struktura prezentace

1. Představení koncepce přípravy a realizace KAP ZK

2. Rámec pro investice do infrastruktury

3. Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK
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1. Představení koncepce přípravy a 

realizace KAP ZK
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Proč KAP?

„V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna

prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a

místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území

do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou

sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP

PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních

plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.“

Dohoda o partnerství 2014-2020

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
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Přínosy akčních plánů rozvoje vzdělávání 

Společné plánování a sdílení aktivit v území přispěje 
k naplnění:

Dlouhodobého záměru vzdělávání  a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR 

• Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání s ohledem 

na vzdělávací potřeby každého žáka

-> přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě 

a žáka (na úrovni jednotlivých škol)

Zlepší kvalitu vzdělávání ve školách

• Nastavení spravedlnosti ve vzdělávání s cílem rozvíjet potenciál 

každého dítěte, žáka a studenta

Zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání 

a ostatních služeb v místě

• Aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy

• Spolupráce na základě vytvořené platformy (partnerství) 

aktérů podílejících se na vzdělávání žáků – samospráva – škola 

– NNO
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Rozvoj funkčního partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí 
v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce).



Kontext strategických dokumentů a akčních plánů
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Další plány na lokální úrovni 
(např. Strategický plán sociálního 

začleňování)

Místní akční plán (MAP)

Krajský akční plán (KAP)

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020



Co je to KAP?

KAP má přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání jako:
• nástroj pro zlepšení řízení škol a plánování strategických kroků (od úrovně jednotlivých 

škol bez rozdílu zřizovatele, přes spolupráci s lokální, krajskou až po národní a evropskou 

úroveň),

• nástroj podpory inkluze ve vzdělávání,

• nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z OP VVV, z IROP 

• v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.
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KAP není novou strategií v území, novým 

Dlouhodobým záměrem, jeho principem je 

stavět na tom, 

• co v kraji již vzniklo

• (DZ, RIS3, Sektorová dohoda, aktivity 

RAP zaměřené na oblast vzdělávání) 

• využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v 

území, příp. po dohodě partnerů v území a 

tyto převést do zacílených a konkrétních 

aktivit.



Zaměření a klíčová témata KAP

KAP je zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a

začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

• To je podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů (z IPs Metodická podpora krajského 

akčního plánování), spoluprací v území. 

• Klíčová témata byla vybrána s ohledem na to, že mohou být svým konkrétním zaměřením 

územně specifická. 

Klíčová témata relevantní pro KAP ZK:
Každé téma může mít „měkkou“ (ESF – OP VVV) a „tvrdou“ (ERDF – IROP či jiné OP) část.

Témata povinná:

• Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;

• Podpora polytechnického vzdělávání;

• Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;

• Rozvoj kariérového poradenství;

• Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání;

• Podpora inkluze;

• Infrastruktura SŠ a VOŠ;

Témata nepovinná, která budou v rámci KAP pro území ZK řešena:

• Rozvoj výuky cizích jazyků;

• ICT kompetence;

• Čtenářská a matematická gramotnost;
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK

1) Příprava 1. KAP ( I/2016 - XII/2016)
Aktivita 1 Budování kapacit - ustanovený realizační tým 

Podaktivita 1 Komuniké o zahájení aktivit KAP
Aktivita 2 Analýza potřeb v území - zpracování Analýzy potřeb v území pracovníky RT KAP (analýza 
stavu území obsahující regionální úroveň)

Podaktivita 2 Workshop s řediteli a zástupci škol
Aktivita 3 Analýza potřeb ve školách - zpracovaný Rámec pro podporu infrastruktury za každého 
zřizovatele pro jím zřizované školy s finančním rámcem
Aktivita 4 Prioritizace potřeb na území kraje - dokument KAP - Prioritizace potřeb, který je 
odsouhlasen PS Vzdělávání a RSK s přílohou Rámce pro podporu infrastruktury a investic v kraji

Podaktivita 3 Workshop s řediteli a zástupci škol
Aktivita 5 Stanovení cílů rozvoje škol - mimo projekt KAP ZK
Aktivita 6 Tvorba KAP - RT na základě výsledků dot. šetření a zprac. analýz zpracuje KAP dle závazného 
vzoru připraveného OG
Aktivita 7 Schválení KAP 

2) Příprava 2. KAP (I/2019 - XII/2019)
V roce 2019 začne příprava 2. KAP se všemi aktivitami a shodnou časovou a věcnou sousledností jako
u 1. KAP, pravděpodobně vyjma aktivity Budování kapacit.
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK

3)     Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (I/2017 - XII/2021)
Aktivita 8 Realizace KAP

Aktivita naplňuje projekt především v oblasti vzájemné komunikace, předávání informací a sdílení 
zkušeností. 

Realizační tým bude sledovat naplňování KAP. 

Souběžně budou vykonávány tyto aktivity: 

1) Organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ 

zlepšení řízení škol, hodnocení kvality a inkluze ve vzdělávání a plánování 
strategických kroků.

2) Zajištění organizace workshopů a facilitaci diskusí

předávání příkladů dobré praxe, umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami a 
dalšími poskytovateli vzdělávání, vzájemná komunikace mezi SŠ a ZŠ, popř. MŠ, 
výměnu zkušeností.

Vzájemná komunikace a vzájemné předávání informací a sdílení zkušeností probíhají po celou dobu 
realizace projektu. 

V této fázi projektu bude pracováno se všemi cílovými skupinami formou pořádání seminářů, 
workshopů, diskusí uvnitř platforem, prostřednictvím portálu ZKOLA (www.zkola.cz), diskusí v 
rámci RSK ZK a PS Vzdělávání, bude zajištěn přenos informací na úroveň MAP, apod.

4)     Evaluace projektu (I/2017 - XII/2021)
Aktivita 9 Průběžné vyhodnocování KAP

5)     Spolupráce s IPs (I/2016 – XII/2021)
Předpokládá se především spolupráce odborného týmu KAP s odb. garantem KAP, čímž bude 
zajištěna synergie mezi projektem KAP a dalšími projekty, především na systémové úrovni.
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Projekt KAP ve Zlínském kraji
Realizace projektu KAP: Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 (72 měsíců)

Ralizační tým projektu KAP: Pracovníci Odboru STR, ŠKO a externí experti v oblasti školství

Odborný garant: Zástupce NÚV – zajišťuje metodické vedení projektu

Prezentace výstupů: Workshopy, semináře, platformy pro cílové skupiny,

zapojení cílových skupin do procesu tvorby KAP

Vzdělávání cílových skupin

Prezentace výstupů na www.ZKOLA.cz – informační kanál pro

všechny cílové skupiny projektu

Současný stav projektu KAP: Dopracována Analýzy potřeb v PS Vzdělávání – bude předložena PSV

Příprava Rámce pro podporu infrastruktury

PROJEKT JE VE FÁZI REALIZACE
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http://www.zkola.cz/


Projekt KAP ve Zlínském kraji
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pozice jméno odbor

Hlavní manažer projektu Mgr. Stanislav Jaša STR

Věcný manažer - koordinátor Mgr. Šárka Grygerová ŠKO

Věcný manažer - koncepční expert 1 Pavel Vrba EX

Věcný manažer - koncepční expert 2 Mgr. Jana Vodáková, MBA EX

Věcný manažer pro strategické plánování ve 

vzdělávání a odborné vzdělávání
Ing. Radovan Výsmek ŠKO

Věcný manažer pro inkluzi a kariérové poradenství PhDr. Jarmila Peterková EX

Věcný manažer  pro střední a vyšší odborné vzdělávání Mgr. Jana Olbertová ŠKO

Věcný manažer pro základní vzdělávání a rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti
Mgr. Olga Vallová ŠKO

Věcný manažer pro předškolní vzdělávání a výuku 

cizích jazyků
Mgr. Věra Korcová ŠKO

Věcný manažer  pro vzdělávání dospělých a spolupráci 

se zaměstnavateli
Ing. Filip Pastuszek ŠKO

Věcný manažer (finanční)

"Finanční manažer"
Ing. Bedřich Štekl STR

Věcný manažer (projektový)

"Projektový manažer"
Ing. Andrea Trávníčková STR

Administrativní pracovník I Mgr. Ludmila Ševečková EX

Administrativní pracovník II Bc. Jana Cenková ŠKO



2. Rámec pro investice do 

infrastruktury
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Rámec pro investice do infrastruktury – proč?

Zařazení projektových záměrů jednotlivých zřizovatelů (resp. škol) do 
Rámce je podmínkou pro případnou realizaci těchto projektů v rámci 

výzev IROP SC 2.4
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Rámec pro investice do infrastruktury

A) Ověření a očištění souboru projektových záměrů z dotazníkového 
šetření

• KROK 0 - provedl Realizační tým KAP

• Realizační tým KAP v seznamu projektových záměrů označil ty, které nejsou v souladu s 
oblastmi podpory IROP 

• tj. okruh 3. Zateplení budov a okruh 4. Energetická efektivita budov, které nemají vazbu 
klíčová témata IROP

• KROK 1 - provedl každý zřizovatel

• Každému zřizovateli byl zaslán seznam projektových záměrů jimi zřizovaných škol a 
školských zařízení k revizi. Každý zřizovatel provedl: 

• Vyřazení duplicitních projektových záměrů 

• Doplnění / upřesnění údajů uvedených u stávajících projektových záměrů 

• Označení projektových záměrů s vysokou a střední důležitostí pro zřizovatele 
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Rámce pro investice do infrastruktury

B0) Specifikace záměrů pro výzvu 32. a 32. IROP – avšak výzva k 
dispozici nebyla

• KROK 2 – provádí Realizační tým KAP

• Realizační tým KAP provedl kategorizaci revidovaného seznamu projektových záměrů. K 
jednotlivým projektům vyznačil: 

1. Soulad záměru s předpokládanými oblastmi podpory 32. a 33. výzvy IROP

2. Stav přípravy projektu (zpracovaný projekt, stavební povolení aj.)

3. Náročnost na rozsah/dobu trvání stavební prací, nákladnost projektu vzhledem k dopadu na 
počet žáků (týká se příliš nákladných investic), jasná představa o záměru a jeho využitelnosti a 
další faktory dle rozhodnutí PSV a dle priorit kraje

1. Ukončení realizace projektu do 12/2018

2. Výše finančních nákladů projektu

Dále byla zohledněna priorita projektových záměrů přiřazená školami (vysoká/střední)
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Rámec pro investice do infrastruktury

• ad KROK 2 – provádí Realizační tým KAP

• Soulad záměru s oblastmi podpory 32. a 33. výzvy IROP:
• Vazba na klíčové kompetence IROP sloužící pro přiřazení vybraných záměrů k 

tématům výzvy IROP: 
• cizí jazyk, 

• přírodní vědy, 

• technické a řemeslné obory, 

• práce s digitálními technologiemi (IROP ji uznává jen ve vazbě na některou ze tří předchozích) 

• Projekty, které plánují investice v oblasti 
• bezbariérovosti (rozumí se bezbariérovost jako samostatný projekt), 

• rozšiřování kapacit kmenových učeben (uznáváno jen v odůvodněných případech obvodů ORP se SVL) 

17



Rámec pro investice do infrastruktury

B1) Specifikace záměrů pro výzvu 32. a 33. IROP již dle vyhlášené výzvy

• KROK 2A

Byla provedena revize Rámce pro investice do infrastruktury oproti vyhlášeným 
výzvám 32 a 33 v rámci IROP SC 2.4

• Posouzení souladu projektových záměrů se seznamem oborů vzdělávání - v návaznosti na 
přílohu č. 10 Podporované obory klíčových kompetencí

• Zvýšení hranice maximální objemu způsobilých výdajů projektu z 60 mil. na 99 mil. Kč
• Podrobně viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce, str. 8

• Bezbariérovost:
• Učebny, výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. 

• Základním požadavkem je umožnění volného pohybu osob na vozíku. 

• Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel 
popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti.

• Podrobně viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce, str. 20

• http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-
a-vyssich-odbornych-skol
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Rámec pro investice do infrastruktury

C) Doplnění projektů s předpokládanou realizací v rámci IPRÚ

• KROK 3 – provádí Realizační tým KAP ve spolupráci se školami v území 
IPRÚ Zlín

• Pro realizaci projektů v oblasti středního a vyššího odborného školství, bez rozdílu 
zřizovatele, které mají být realizovány z IROP v rámci alokace pro IPRÚ Zlín je podmínkou 
zařazení těchto projektů do Rámce pro investice do infrastruktury KAP ZK.

• Oslovení SŠ a VOŠ s žádostí o vyplnění tabulky projektovými záměry, které nebyly uvedeny 
v dotazníkovém šetření NÚV, proběhlém na konci roku 2015 a zároveň jsou relevantní pro IPRÚ 
Zlín.
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Rámec pro investice do infrastruktury

• Celkem identifikováno 136 projektů 

• Záměry, které vyhovují všem těmto hlediskům tvoří "podmnožinu" investičních 
záměrů s nevyšší prioritou, která bude tvořit výsledný Rámce pro investice do 
infrastruktury. 

• Ten bude přílohou ke KAP. 

• Investiční záměry z tohoto seznamu budou moci žádat o podporu z IROP podle 
podmínek stanovených ve 32. a 33. výzvě IROP a dalších relevantních výzvách v 
rámci IROP vyhlášených v roce 2016. 

• Z nich hodnotitelé IROP vyberou záměry, které obdrží finanční podporu. 

Seznam projektových záměrů doporučených do Rámce na podporu 
infrastruktury byl předložen Minitýmu pro podporu polytechnického vzdělávání, 
odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání k projednání na 
zasedání dne 19. 5. 2016. 
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Rámec pro investice do infrastruktury

D) Projednání s partnery v území

• KROK 4 – Projednání Rámce na úrovni „Minitýmu pro polytechniku“
• T: 19.5.2016 - již proběhlo

• KROK 5 – Projednání Rámce na úrovni PS Vzdělávání
• Projednání Rámce projednaného v „Minitýmu pro polytechniku“ => doporučení pro 

odsouhlasení v RSK ZK

• T: 7. 6. 2016

• KROK 6 – Projednání Rámce na úrovni RSK ZK
• Odsouhlasení Rámce

• T: 30. 6. 2016

=> Předání výsledného Rámce KAP ŘO IROP (MMR, resp. CRR) a MŠMT
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Rámec pro investice do infrastruktury
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Rámec pro investice do infrastruktury

Další postup a případná aktualizace v budoucnu:

• Dle aktuálních informací z MŠMT bude stávající Rámec, který bude 
schválen 30.6.2016 v RSK, platný pro všechny výzvy v roce 2016 a 
nebude jej pro tyto výzvy možno aktualizovat.

• Výsledný soubor bude kompletním rámcem pro investice do 
infrastruktury a je třeba jej zachovat jako zdrojovou databázi pro další 
aktualizaci, která bude před další výzvou IROP, která je předběžně 
očekávána v roce 2017. 

• Pro výzvy IROP v roce 2017 je dle současných informací možno 
aktualizovat stávající rámec, který bude opětovně podléhat schválení v 
RSK.
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3. Platformy s přímou vazbou na 

realizaci KAP ZK
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Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK

Regionální stálá konference
• Je dobrovolným uskupením partnerů v území, kteří se podílejí na rozvojových aktivitách.

• Je založena a řízena na principu partnerství a účastní se jí zástupci veřejné správy a sociálních partnerů.

Pracovní skupina Vzdělávání
• PS Vzdělávání je pro potřeby spolupráce s partnery v území jedním z komunikačních kanálů a je zapojena do 

procesu realizace jednotlivých aktivit KAP.
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Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK
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Minitýmy / platformy projektu KAP ZK

Důvody vzniku
• Povinnosti plynoucí ze závazných dokumentů

• Postupy KAP a Metodický list 2

Činnost minitýmů / platforem
• Během zpracování KAP

• Připomínkování předkládaných materiálů do PSV a RSK za příslušnou tematickou oblast
• Příprava podkladových materiálů pro jednání PSV – zadání na základě rozhodnutí PSV
• Vyjadřuje se k prioritizaci potřeb v území

• Během realizace KAP

• Spolupodílí se na přípravě tematických setkávání a workshopů
• Plní úkoly stanovené PSV

Struktura minitýmů pro KAP ZK

• Minitým I. pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání

(povinný)

• Minitým II. pro podporu kariérního poradenství 

• Minitým III. pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity

• Minitým IV. pro podporu inkluze

• Minitým V. pro podporu čtenářské a matematická gramotnost, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků



Mgr. Stanislav Jaša

Hlavní manažer projektu

Odbor strategického rozvoje kraje

stanislav.jasa@kr-zlinsky.cz

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
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