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Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

KLÍČOVÁ TÉMATA

 Polytechnické vzdělávání

 Čtenářská a matematická gramotnost

 Kariérové poradenství



KAP – Implementační projekty – aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP
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Polytechnické vzdělávání

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  

Vzdělávání a výměna zkušeností mezi učiteli

Vzdělávání pedagogů

Metodické kabinety

Využívání metodik

Digitální učební materiály

Realizace odborných soutěží pro žáky ZŠ a SŠ

Projektové aktivity škol on-line – na jednom úkolu bude spolupracovat více škol, využívání více nástrojů online (např. v rámci projektových dnů)

Zapojení firem – exkurze, stáže žáků, tandemová výuka
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MAP – Implementační projekty – aktivity plánované na území MAP
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KAP – Implementační projekty – aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP
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Čtenářská a matematická gramotnost

AKTIVITY

Zavedení a realizace extrakurikulárních a volnočasových aktivit

Tvorba školních časopisů

Přehlídka školních divadelních souborů

Čtenářské kluby

Čtenářské dílny

Deskové hry

Kvízy

Logické hry

Stavebnice a hry pro rozvoj prostorové představivosti

Pomůcky k bádání

Zajímavá matematika

Noc s Pythagorem (obdoba akce Noc s Andersenem zaměřená na zajímavou matematiku)

Metodická setkání pedagogů – metodický kabinet

Sdílení dobré praxe

Výměna zkušeností

Podpora na webu

Realizace E-knihovny (půjčování elektronických knih)
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MAP – Implementační projekty – aktivity plánované na území MAP
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KAP – Implementační projekty – aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP
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Kariérové poradenství

AKTIVITY

Vytvoření personálního a materiálního zázemí pro centrum kariérového poradenství

Zajištění aktivit Centra kariérového poradenství

Vytvoření informačního systému Centra KP a tvorba webového prostředí s on-line diagnostickými nástroji

propojení světa škol a světa práce, podpora kvalifikovaného rozhodování ve školství, příklady dobré praxe, síťování, shromažďování nabídky a 
poptávky pracovních míst, statistiky, analýzy území, sdílení zkušeností mezi školami, marketingové aktivity, preferované potřeby a obory vzdělávání.

Metodická podpora kariérového poradenství školám

metodická podpora kariérových poradců a pracovníků, kteří se budou starat o aktivity na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity, metodická 
podpora školních poradenských pracovišť, třídních učitelů, vedení škol, pracovníkům škol, vzdělávání kariérových poradců a dalších pedagogů a 
pracovníků školy, tematické setkávání a síťování, diagnostické nástroje, pomůcky, rozvoj měkkých dovedností pedagogů, podpora multikulturní 
výchovy, individuální i skupinová podpora školám.

Aktivity zaměřené na žáky a studenty

rozvoj měkkých dovedností žáků a studentů, volnočasové aktivity zaměřené na podnikavost, podpora řemesel, podpora žákovských a studentských 
aktivit, rozvíjení finanční gramotnosti, podpora nadaných žáků, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivity směřující ke snížení 
předčasných odchodů žáků a studentů ze škol.
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MAP – Implementační projekty – aktivity plánované na území MAP
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KAP – Implementační projekty – MAP                              zpětná vazba z ORP
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Aktivity plánované na území MAP prostřednictvím implementačního projektu MAP 

KLÍČOVÁ TÉMATA

 Polytechnické vzdělávání

 Čtenářská a matematická gramotnost

 Kariérové poradenství



Vzájemné propojení KAP a MAP 
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 Činnosti KAP se zapojenými subjekty MŠ a ZŠ 

 KAP – Návrh řešení - struktura

 Vazby KAP a MAP – příklad



Činnosti KAP se zapojenými subjekty MŠ a ZŠ 

13

A. POTŘEBY S NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTÍ 
B. POTŘEBY SE STŘEDNÍ DŮLEŽITOSTÍ 

     

      

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A2: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ 

U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
     

Obecný cíl A2.1: Zvyšování obecných dovedností žáků      

Dílčí cíl A2.1.1:  Stimulovat žáky škol k zájmu o podnikání  X X  3 

Dílčí cíl A2.1.2:  Rozvíjet smysl pro podnikavost, iniciativu a kreativitu 
prostřednictvím soutěží  

 X   3 

Dílčí cíl A2.1.3:  Podpořit navázání a rozvíjení spolupráce základních škol se 
zaměstnavateli a podnikateli v kraji 

 X   3 

Obecný cíl A2.2: Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti výchovy 
k podnikavosti  

     

Dílčí cíl A2.2.1: Zajistit vzdělávání v oblasti výchovy k podnikavosti 
pedagogickým pracovníkům základních škol  

 X   3 

Dílčí cíl A2.2.2: Podporovat komunikační dovednosti, týmovou práci, 
projektové myšlení a měkké dovednosti žáků pedagogickými pracovníky škol 

 X   3 

OBECNÁ PRIORITA A3: PODPORA KOMPETENCÍ K INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U DĚTÍ 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 
     

Obecný cíl A3.1: Rozvíjení iniciativy a kreativity u dětí      

Dílčí cíl A3.1.1:  Zařadit prvky výchovy k rozvoji iniciativy a kreativity do 
vzdělávání dětí 

X    3 

Dílčí cíl A3.1.2:  Vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti výchovy 
k iniciativě a kreativitě 

X   X 4 
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PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A4: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
     

Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti a kvality polytechnického 
vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání 

     

Dílčí cíl A4.1.1: Zajistit mateřským školám dostatečné materiálně - technické 
vybavení  

X  X  4 

Dílčí cíl A4.1.2: Zajistit pedagogickým pracovníkům mateřských škol 
vzdělávání v oblasti polytechnické výchovy 

X   X 3 

OBECNÁ PRIORITA A5: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A 

ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
     

Obecný cíl A5.1: Zajistit oborové portfolio středních škol v souladu 
s možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce a přispívat k jeho naplnění 

     

Dílčí cíl A5.1.1: Zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných oborů   X X  2 

OBECNÁ PRIORITA A6: PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY      

Obecný cíl A6.1: Podpora environmentální výchovy ve školách a školských 
zařízeních 

     

Dílčí cíl A6.1.1: Rozvoj žákovských znalostí, dovedností a postojů potřebných 
pro environmentálně odpovědné jednání 

X X X X 4 

Dílčí cíl A6.1.2: Zapojení škol do vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem 
na environmentální výchovu, vytvoření komplexní  sítě proškolených 
pracovníků v oblasti EVVO, zejména školních koordinátorů EVVO a 
prezentace příkladů dobré praxe 

X X X X 7 
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PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A 
ZAMĚSTNAVATELŮ 

MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A7: PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL 

A ZAMĚSTNAVATELŮ 
     

Obecný cíl A7.1: Podporovat rozvoj vzdělávací nabídky středních škol 
v souvislosti s uplatnitelností jejich absolventů na trhu práce a klást důraz 
na partnerskou spolupráci škol se zaměstnavateli 

     

Dílčí cíl A7.1.1: Podporovat provázanost obsahu odborného vzdělávání 
středních škol s potřebami zaměstnavatelů a požadavky trhu práce 
prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli 

 X X  1 

      

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A8: ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ       

Obecný cíl A8.1: Zvyšovat šance na uplatnění absolventů škol na trhu 
práce 

     

Dílčí cíl A8.1.1: Rozvíjet školní a školské poradenské služby a systém 
kariérového poradenství 

 X X  6 

Dílčí cíl A8.1.2: Zajistit nabídku kariérového poradenství žákům a studentům  X X  1 

OBECNÁ PRIORITA A9: ROZVÍJENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA PODPORU 

KVALIFIKOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ   
     

Obecný cíl A9.1: Poskytovat ucelené, kvalifikované informace o 
možnostech vzdělávání a zařazení do pracovního procesu 

     

Dílčí cíl A9.1.1: Rozšířit krajský portál Zkola.cz o modul zaměřený na svět 
práce a zaměstnavatele v regionu 

 X X  2 

OBECNÁ PRIORITA A10: VZDĚLÁVÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ      

Obecný cíl A10.1: Podporovat interní systémy kariérového poradenství na 
školách  

     

Dílčí cíl A10.1.1: Zajistit vzdělávání kariérových poradců pro všechny stupně   X X  4 

OBECNÁ PRIORITA B2: SPOLUPRÁCE RODIČŮ A ŠKOL V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ      

Obecný cíl B2.1: Zapojovat rodiče do systému kariérového poradenství ve 
školách  

     

Dílčí cíl B2.1.1: Informovat rodiče o nabídce kariérového poradenství ve škole 
a o možnostech potenciálních  

 X X X 3 
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PODPORA INKLUZE MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A13: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI 
     

Obecný cíl A13.1: Zajistit optimální vzdělávání žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

     

Dílčí cíl A13.1.1: Rozvíjet a zkvalitňovat školní poradenské služby  X X  3 

Dílčí cíl A13.1.2: Spolupracovat se zainteresovanými partnery na přípravě 
podpory žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

 X X X 4 

Dílčí cíl A13.1.3: Zajistit vzdělávání v oblasti inkluze pedagogickým 
pracovníkům 

 X X X 2 

OBECNÁ PRIORITA A15: SNÍŽENÍ PODÍLU ŽÁKŮ A STUDENTŮ VYŘAZENÝCH Z HLAVNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROUDU    
     

Obecný cíl A15.1: Zohlednit charakter obtíží žáků a studentů      

Dílčí cíl A15.1.1: Využít disponibilních hodin a individuálních vzdělávacích 
plánů, individuálních konzultací, nabídky volnočasových aktivit škol a 
organizací   

 X X X 3 

OBECNÁ PRIORITA B3: PODPORA ZAVÁDĚNÍ PRVKŮ INKLUZE DO ŠKOLNÍCH 

VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
     

Obecný cíl B3.1: Zvýšit kvalitu školních vzdělávacích programů pro žáky a 
studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 

     

Dílčí cíl B3.1.1: Ve školních vzdělávacích programech věnovat dostatečnou 
pozornost žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby 
se úspěšně začlenili do hlavního vzdělávacího proudu  

 X X  3 

OBECNÁ PRIORITA B4: KVALITNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE NA VŠECH TYPECH STŘEDNÍCH A 

VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 
     

Obecný cíl B4.1: Zapojení relevantních institucí do systému primární 
prevence 

     

Dílčí cíl B4.1.1: Zlepšit podmínky pro práci školních metodiků prevence  X X  4 
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ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A16: ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

V OBLASTI CIZÍCH JAZYKŮ 
     

Obecný cíl A16.1: Dosáhnout zvýšení jazykových kompetencí 
pedagogických pracovníků  

     

Dílčí cíl A16.1.1: Rozvíjet jazykové schopnosti učitelů cizích jazyků  X X X 4 

Dílčí cíl A16.1.2: Rozvíjet jazykové schopnosti pedagogických pracovníků   X X X 4 

OBECNÁ PRIORITA A17: ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ       

Obecný cíl A17.1: Způsob výuky cizích jazyků povede k dosažení 
komunikativní kompetence  

     

Dílčí cíl A17.1.1: Zvýšit úroveň výuky cizích jazyků v základních školách  X X X 7 

Dílčí cíl A17.1.2: Zvýšit úroveň výuky cizích jazyků ve středních a vyšších 
odborných školách 

 X X  1 

OBECNÁ PRIORITA B5: ZVÝŠENÍ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍCH JAZYCÍCH      

Obecný cíl B5.1: Schopnost používat cizí jazyk v reálných situacích         

Dílčí cíl B5.1.1: Využívat zdroje podporující mezinárodní spolupráci škol a 
školských zařízení pro pedagogické pracovníky 

 X X  4 

Dílčí cíl B5.1.2: Využívat zdroje podporující mezinárodní spolupráci škol a 
školských zařízení pro žáky a studenty 

 X X  4 
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ICT KOMPETENCE MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA A18: ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ      

Obecný cíl A18.1: Zajistit potřebnou míru vybavení prostředky ICT pro 
realizaci kvalitního vzdělávání 

     

Dílčí cíl A18.1.1: Zajistit kvalitní počítačové sítě ve školách včetně její 
vysokorychlostní konektivity 

 X X  4 

Dílčí cíl A18.1.3: Zajištění cloudových služeb a úložišť pro realizaci vzdělávání 
na školách  

 X X  2 

Obecný cíl A18.2: Využít ICT pro kvalitní vzdělávání      

Dílčí cíl A18.2.1: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na 
využití a tvorbu digitálních učebních materiálů  

 X X  2 

Dílčí cíl A18.2.2: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na 
metodiku výuky pomocí digitálních učebních materiálů a ICT 

 X X  2 

Dílčí cíl A18.2.3: Tvorba a sdílení nově vzniklých digitálních učebních 
materiálů pro výuku a metodiky výuky 

 X X  3 

Dílčí cíl A18.2.4: Zajistit vzdělávání vyučujících ICT předmětů   X X  2 

Obecný cíl A18.3: Zlepšit úroveň digitální gramotnosti u žáků škol      

Dílčí cíl A18.3.3: Realizace soutěží, přehlídek, diskusních panelů a dalších 
akcí podporujících digitální gramotnost 

 X X  3 

      

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST MŠ ZŠ SŠ 
Šablo

ny  
 

OBECNÁ PRIORITA B6: ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI      

Obecný cíl B6.1: Zajistit podmínky pro rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti ve školách 

     

Dílčí cíl B6.1.1: Zlepšovat připravenost pedagogů na růst kvality ve vzdělávání  X X X 4 

Dílčí cíl B6.1.2: Zvyšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti u žáků 
základních škol 

 X  X 5 
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• Analýza potřeb v území 

• Analýza potřeb na školách ve Zlínském kraji

• Prioritizace potřeb na území

• Návrh řešení krajského akčního plánu

- Návrh šablon pro školy

- Návrh krajských implementačních projektů

• Rámec pro investice do infrastruktury 

• Schvalovací doložka odborného garanta 

• List stvrzující schválení v Regionální stálé konferenci 



KAP - struktura části Návrh řešení

20

 Obecná priorita

 Obecný cíl 

 Dílčí cíl

 Kritérium splnění

- Činnosti (aktivity)

- Předpoklady realizace

- Zapojené subjekty

- Termín 
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 Obecný cíl A8.1: Zvyšovat šance na uplatnění absolventů škol na trhu práce

 Dílčí cíl A8.1.1: Rozvíjet školní a školské poradenské služby a systém kariérového poradenství

 Kritérium splnění: Minimálně 50 % středních škol a 50 % úplných základních škol bude mít samostatnou pozici kariérového poradce a bude mít 

interní systém kariérového poradenství, školy využijí některých z těchto možností:

 Vytvoření samostatné pozice kariérového poradce

 Úzká součinnost a spolupráce s poradenskými zařízeními a organizacemi zabývajícími se kariérovým poradenstvím, zapojení subjektů

poskytujících kariérové poradenství do rozvoje školních služeb

 Organizování exkurzí, besed, spolupráce se zaměstnavateli ve středních a speciálních školách

 Vzdělávání pro kariérové poradce a vedení škol

 Příprava metodického materiálu kariérového poradenství pro školy

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace Zapojené subjekty Termín 

 Obecná priorita A8: Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace Zapojené subjekty Termín 

A8.1.1.1 Tvorba pozice kariérového poradce Realizace projektů v rámci ESIF, 

odpovídající zaměření šablon, zájem 

škol o vytvoření nové pozice

ZŠ, SŠ V návaznosti na termíny 

vyhlášení výzev na šablony 

nebo další projekty ESIF;

31. 12. 2018

A8.1.1.2 Realizace vzdělávacích aktivit, seminářů, 

besed, školení, pravidelných konzultací, 

supervize

Realizace projektů v rámci ESIF, 

odpovídající zaměření šablon, zájem 

škol, spolupráce s odborníky z praxe 

KPPP, ZŠ, SŠ, ÚP, 

zaměstnavatelé, profesní 

sdružení a vzdělávací 

instituce DVPP

V návaznosti na termíny 

vyhlášení výzev na šablony 

nebo další projekty ESIF;

31. 12. 2018

A8.1.1.3 Zajištění exkurzí, besed, praxe u 

zaměstnavatelů, návštěvy odborníků ve 

středních a speciálních školách. Spolupráce 

se zaměstnavateli, tematická setkávání

Realizace projektů z ESIF, zájem škol a 

cílových skupin

SŠ, speciální školy, ZŠ, 

zaměstnavatelé, profesní 

sdružení

V návaznosti na termíny 

vyhlášení výzev na projekty 

ESIF;

31. 12. 2018

A8.1.1.4 Zajištění cyklického vzdělávání, seminářů, 

porad, konferencí pro vedení škol, sdílení 

zkušeností, supervize

Realizace projektů v rámci ESIF, 

odpovídající zaměření šablon, zájem 

zapojených subjektů

ZŠ, SŠ, speciální školy,

vzdělávací instituce 

DVPP, NNO, kraj

V návaznosti na termíny 

vyhlášení výzev na šablony 

nebo další projekty ESIF;

31. 12. 2018

A8.1.1.5 Tvorba metodiky kariérového poradenství pro 

školy s využitím metodických materiálů P-

KAP a dalších 

Realizace projektů v rámci ESIF, 

odpovídající zaměření šablon

ZŠ, SŠ, VŠ, speciální 

školy, KPPP, SPC

V návaznosti na termíny 

vyhlášení výzev na šablony 

nebo další projekty ESIF;

31. 12. 2018

A8.1.1.6 Nákup diagnostických testů a proškolení 

osob, které s testy budou pracovat

Realizace projektů v rámci ESIF ZŠ, SŠ, KPPP, ÚP, 

profesní sdružení

V návaznosti na termíny 

vyhlášení výzev na projekty 

ESIF;

31. 12. 2018
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V KAP jsou tedy definovány i cíle, které mají vazby na MAP. Těmito cíli jsou: 

A4.1 - Zvyšování dostupnosti a kvality polytechnického vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání 

A6.1 - Podpora environmentální výchovy ve školách a školských zařízeních 

A12.1 - Zajistit optimální vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

A15.1 - Dosáhnout zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků 

A16.1 - Způsob výuky cizích jazyků povede k dosažení komunikativní kompetence 

A17.1 - Zajistit potřebnou míru vybavení prostředky ICT pro realizaci kvalitního vzdělávání 

A17.2 - Využít ICT pro kvalitní vzdělávání 

A17.3 - Zlepšit úroveň digitální gramotnosti u žáků škol 

B6.1. - Zajistit podmínky pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti ve školách 

Soulad MAP s KAP Zlínského kraje Místní akční plán rozvoje vzdělávání  „Naše škola – naše radost“ 
STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 ÚZEMÍ VIZOVICKA A SLUŠOVICKA 


