
Zlín, 21. 11. 2016, Jana Vodáková

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

pro území Zlínského kraje

Minitýmy, návrh řešení KAP



Minitýmy pro projekt KAP

• Postupy KAP a Metodický list 2, schválená projektová žádost

Zpracování návrhů řešení v potřebných oblastech

Připomínkování předkládaných materiálů do PSV a RSK za příslušnou tematickou oblast

Příprava podkladových materiálů pro jednání PSV 

Spolupodílení se na prioritizaci potřeb v území, tematických setkáváních a workshopech

Minitým pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního 

vzdělávání

Minitým pro podporu kariérního poradenství

Minitým pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity

Minitým pro podporu inkluze

Minitým pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků



Návrh řešení Krajského akčního plánu

Kapitola 1: Úvod do 

problematiky, metodika

Kapitola 2: Návrh řešení 

Krajského akčního plánu

Kapitola 3: Návrh šablon pro 

školy

Kapitola 4: Návrh krajských 

implementačních projektů

Kapitola 5: Závěr



Podpora inkluze
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

Kritérium splnění: Alespoň 50 % škol bude spolupracovat s poradenskými zařízeními například formou:

 Metodické pomoci školám ve vytváření podmínek pro začlenění žáků a studentů se speciálními vzdělávacími

potřebami do hlavního vzdělávacího proudu v souvislosti s Vyhláškou č. 27/2016 Sb.

 Zaměření se na udržení kvality vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 Využívání krajského portálu Zkola.cz pro výměnu zkušeností a informací

Dílčí cíl A13.1.2: Spolupracovat se zainteresovanými partnery na přípravě podpory

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Kritérium splnění: Ve všech školách bude podporována kvalita vzdělávání vytvářením podmínek pro inkluzi např. formou:

 Zkvalitnění poradenské činnosti všech zainteresovaných (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně

pedagogická centra, střediska výchovné péče)

 Eliminace školního neúspěchu včasnou diagnostikou, zapojení pedagogů i na základních školách

 Cílené primární prevence zaměřené na žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na

podporu klimatu školy a tříd

 Zveřejňování poznatků odborníků na krajském portálu Zkola.cz v sekci společné vzdělávání



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

Kritérium splnění: Alespoň 40 % škol zajistí vzdělávání potřebných pedagogických pracovníků v oblasti inkluze

prostřednictvím:

 Proškolení pedagogů a vedení škol na téma vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 Vytvoření metodických materiálů zaměřených na inkluzi a jejich sdílení na krajském portálu Zkola.cz



Obecná priorita A14: Kvalitní školní poradenská pracoviště

Obecná priorita A15: Snížení podílu žáků a studentů vyřazených z hlavního 

vzdělávacího proudu   

Obecný cíl A14.1: Systematický přístup k inkluzi ve středních a vyšších odborných školách

Dílčí cíl A14.1.1: Rozšířit školní poradenská pracoviště na středních a vyšších odborných školách

Kritérium splnění: Alespoň 40 % škol rozšíří školní poradenské pracoviště o odborníky z oblasti psychologie a speciální

pedagogiky včetně odborníků ze speciálního školství využitím některé z těchto aktivit:

 Zajištění kompetentních odborníků (psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové)

 Efektivní spolupráce školních poradenských pracovišť s třídními učiteli a vedením škol

 Vybudování materiálního a technického zázemí pro činnost školních poradenských pracovišť

 Příprava metodiky k inkluzi pro školy v kraji – vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce pro

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

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

Kritérium splnění: V 90 % škol kraje bude zajištěna individuální podpora žákům a studentům se speciálními vzdělávacími

potřebami realizací aktivit:

 Inovace individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na charakter obtíží žáků a studentů

 Disponibilní vzdělávací hodiny se zaměřením na speciální pedagogickou péči

 Spolupráce s rodiči a specializovanými organizacemi



Obecná priorita B3: Podpora zavádění prvků inkluze do školních vzdělávacích

programů

Obecná priorita B4: Kvalitní primární prevence na všech typech středních

a vyšších odborných škol

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

Kritérium splnění: Ve všech školách, kde budou vzděláváni žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, budou

vypracovány individuální vzdělávací plány podle potřeb žáků

a studentů prostřednictvím:

 Začlenění prvků inkluze do školních vzdělávacích programů pro různé potřeby žáků a studentů

 Zohlednění charakteru individuálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů

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

Dílčí cíl B4.1.1: Zlepšit podmínky pro práci školních metodiků prevence

Kritérium splnění: 80 % škol bude spolupracovat s krajským metodikem primární prevence

a zrealizuje některou z uvedených aktivit:

 Využívání dotační politiky MŠMT a kraje

 Pravidelné informace a výměna zkušeností na krajském portálu Zkola.cz

 Zlepšení podmínek pro práci školních poradenských pracovišť a školských poradenských služeb

 Spolupráce se školním parlamentem



Návrh šablon pro školy

Personální podpora

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Další podpora

• Vazba na činnosti KAP



Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Tvorba pozice pracovníka, který se bude starat o aktivity na podporu podnikavosti,

iniciativy a kreativity

Vzdělávání pracovníků škol, kteří se budou starat o aktivity na podporu

podnikavosti, iniciativy a kreativity

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti, iniciativě

a kreativitě

Spolupráce škola a firma (návštěvy, stáže, exkurze)

Aktivity škol zaměřené na rozvoj kompetencí k podnikavosti, inciativě a kreativitě,

např.:

o Soutěže včetně mezinárodní spolupráce

o Založení fiktivní firmy, žákovské a studentské firmy

o Dny podnikání ve škole

o Badatelská výuka

o Úvod do světa podnikání

Aktivity škol zaměřené na rozvoj kompetencí k inciativě a kreativitě



Podpora polytechnického vzdělávání

Sdílení dílen, učeben a laboratoří v rámci povinné výuky

Volnočasové aktivity (technické a přírodovědné)

Programy polytechnické výchovy – extrakurikulární

Pěstitelské práce („pozemky“, „potoky“ apod.)

Stavebnice do škol – nákup stavebnic do MŠ

Projektové dny

Podpora činností výjimečných center pro vzdělávání při středních školách (které 

využívají MŠ, ZŠ i SŠ, typu Experimentárium)

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Vybavení dílen, odborných učeben a laboratoří

Zajištění materiálních podmínek pro realizaci výuky

Tvorba a sdílení metodických a výukových materiálů



Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů

Stáže ve firmách pro žáky a studenty

Stáže ve firmách pro učitele

Organizování odborných soutěží 

Vybavení dílen, odborných učeben a laboratoří



Rozvoj kariérového poradenství

Tvorba pozice kariérového poradce

Vzdělávání kariérových poradců a pracovníků poradenských zařízení se zaměřením

na kariérové poradenství

Vzdělávání pedagogů a pracovníků školy v kariérovém poradenství se zaměřením

na svět práce

Supervize, mentoring, koučování

Tvorba metodiky kariérového poradenství pro školy s využitím metodických

materiálů P-KAP a dalších

Spolupráce s firmami, síťování škol a firem, příklady dobré praxe

Spolupráce se zahraničními školami

Diagnostické testy a nástroje včetně on-line diagnostických nástrojů (nákup

a praktické semináře k jejich použití)



Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje

Kurzy pro PP jako lektorů DV, kurzy dalších potřebných kompetencí (vzdělávání

vzdělavatelů)

Akreditace a propagace kurzů dalšího vzdělávání mimo NSK /Obnovení

akreditace/ Akreditace pro uznávání NSK



Podpora inkluze

Tvorba pozic: speciální pedagog, sociální pedagog, asistent pedagoga, školní

psycholog, školní asistent

Vzdělávání pracovníků školních poradenských pracovišť, školních poradenských

zařízení a třídních učitelů v oblasti inkluze

Vzdělávání asistentů pedagoga

Supervize, mentoring, koučování

Zážitková pedagogika, využití alternativních metod a forem

Úprava prostředí, nákup pomůcek a vybavení

Tvorba metodik pro podporu inkluze

Výměna zkušeností, tematická setkávání, příklady dobré praxe vně i mimo školu

Projektové dny, vzájemná asistence, práce s třídním kolektivem, krizová

intervence

Diagnostické testy



Rozvoj výuky cizích jazyků, čtenářská a matematická 

gramotnost

Rodilí mluvčí, konverzační výuka, extrakurikulární vzdělávání

Podpora extrakurikulárních aktivit v matematické gramotnosti

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje matematické gramotnosti

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků

(včetně jazykových kompetencí v odborných předmětech a metody CLIL)

Výuka metodou CLIL

Vlastní literární tvorba, školní časopisy, čtenářské kluby

Realizace aktivit podporujících čtenářskou a matematickou gramotnost

(např. realizace divadelních představení, soutěží, přehlídek)

Využívání vzdělávacích programů knihoven



ICT kompetence

Koordinátor a správce ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, cloudových služeb, bezpečí

v kyberprostoru, primární prevence, vazby a působení na rodiče, v oblasti

sociálních sítí, legislativy atd.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby digitálních učebních

materiálů

Budování a rozvoj počítačových sítí a konektivity školy

Vybavení škol prostředky ICT včetně software a licencí

Podpora tvorby a provozu školních webů a intranetů

Tematicky zaměřené projektové dny



Návrh krajských implementačních projektů

Projekt na podporu polytechnického a odborného vzdělávání

• zatraktivnit výuku technických a přírodovědných předmětů, sdílení dílen,

odborných učeben a laboratoří, extrakurikulární a volnočasové aktivity,

vzdělávání a výměna zkušeností mezi učiteli, realizace odborných soutěží,

projektové aktivity škol on-line, zapojení firem

Projekt na podporu vzdělávání v oborech STEM

• implementace nových metod výuky se zaměřením na propojení teorie a praxe

v odborném vzdělávání, motivace dívek pro studium odborných předmětů a

využití ambasadorů (úspěšných lidí z praxe), podpůrná síť „Ambasadorů“ pro

polytechnickou výchovu, úspěšné ženy v technice

Multioborový projekt „Mapa Zlínského kraje“

• posílení mezioborových vazeb a zatraktivnění výuky v technických a

přírodovědných oborech, v jazykovém vzdělávání, čtenářské gramotnosti a

podnikatelských dovednostech žáků SŠ, spolupráce škol na bázi fiktivních

firem, pokrytí území kraje fyzickými identifikátory, vzdělávání a výměna

zkušeností mezi učiteli, propagace



Projekt na podporu jazykové výuky

• zvýšení kompetencí žáků SŠ a pedagogických pracovníků SŠ v oblasti cizích

jazyků, tvorba slovníků, zavedení výuky metodou CLIL, zavedení výukových

metod s podporou ICT, realizace výuky cizích jazyků s využitím rodilých

mluvčích, extrakurikulárních aktivit, konverzačních aktivit, vzdělávání

pedagogických pracovníků, metodické kabinety, projektové dny, soutěže

Projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti

• zvýšení kompetencí žáků ZŠ a SŠ v oblastech čtenářské a matematické

gramotnosti, zavedení a realizace extrakurikulárních a volnočasových aktivit,

Noc s Pythagorem, metodické kabinety, E-knihovna

Projekt „Centrum kariérového poradenství“

• zvýšení šancí uplatnění absolventů na trhu práce prostřednictvím kvalitního

systému kariérního poradenství, Centrum kariérového poradenství, informační

systém, on-line diagnostické nástroje, metodická podpora kariérového

poradenství školám, vzdělávání, tematické setkávání a síťování, aktivity pro

žáky a studenty



Sekce KAP na krajském portále ZKOLA.CZ



Jana Vodáková

tel. 775 586 325

jana.vodakova@zkola.cz

DĚKUJI. PŘÍJEMNÉ DNY.

2121


