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Časový rámec projektu

Období realizace projektu P-KAP
1. 3. 2016 – 31. 12. 2021

P-KAP 1. etapa (březen-květen 2016)
Vytvoření prozatím 5 metodických listů v souladu s Postupy 

KAP pro  podporu krajů při tvorbě KAP
Vytvoření analýz potřeb krajů a vytváření analýz potřeb škol
 Vytvoření Newsletteru P-KAP

 Celkem již zrealizováno přes 200 služebních cest realizačního 
týmu P-KAP v rámci ČR
 Spolupráce s kolegy k projektu MAP
 Spolupráce s příslušnými odbory na MŠMT



Vymezení působnosti projektu I.
 P-KAP poskytuje metodickou podporu jednotlivým

krajům při tvorbě (KAP) k plánování a strategickému řízení
na SŠ a VOŠ (ŠAP, PA).

 P-KAP poskytuje metodickou podporu zástupcům
dalších aktérů vzdělávání, trhu práce, neziskových
organizací apod. v souvislosti s jejich zapojením
v příslušných pracovních skupinách navazujících projekty
KAP.

 P-KAP poskytuje koordinační podporu
k síťování aktérů v oblasti vzdělávání, zejména intervencí.

 P-KAP doporučuje a posuzuje pouze soulad investičních
a neinvestičních záměrů s prioritami MŠMT, EU a potřebami
škol.



Vymezení působnosti projektu II.

 P-KAP nezasahuje do investiční strategie kraje.

 P-KAP nekonzultuje IROP.

 P-KAP neodpovídá za seznam projektových
záměrů daného kraje pro příslušné výzvy IROP.



Podpora přípravy a realizace P- KAP

 po celý projekt a v každém kraji zajistišťujeme metodickou, vzdělávací a 
poradenskou podporu pro přípravu KAP:

 Pracovní skupina Vzdělávání;

 Odborný garant KAP – řídí realizaci projektu P_KAP v kraji, spolupracuje 
s projektovým týmem KAP např. 

 při přípravě KAP (analýzy, šetření, prioritizace potřeb)

 přípravě workshopů, seminářů pro školy v oblasti povinných intervencí

 vytváření sítí metodiků

 monitoring realizace KAP

 zajištění každoročního setkání vedoucích všech realizačních týmů KAP.



Podpora přípravy a realizace P- KAP

minitýmy/ pracovní týmy

 garant intervence

semináře pro pracovníky realizačního týmu, PS Vzdělávání, zástupce 
zřizovatele s cílem sjednotit pojetí jednotlivých oblastí intervencí

 garant inkluze

mapování situace v oblasti inkluzivního vzdělávání na všech středních 
a vyšších odborných školách v kraji a příprava zprávy o stavu inkluze 
a návrh opatření



Finanční náklady projektu
275 930 531,20 Kč

KA Částka (Kč) Klíčové aktivity

KA 2 117 414 248,00
Zajištění metodické podpory při přípravě 

a realizace KAP

KA 3 12 216 414,40
Příprava, realizace, zpracování a interpretace 

šetření škol

KA 4 101 176 805,60
Podpora škol při přípravě plánu aktivit rozvoje 

vzdělávání



Lidské zdroje projektu
10. 5. 2016 86 osob

 Užší projektový tým 

 14 odborných garantů v kraji

 14 odborných garantů inkluze v kraji

 13 odborných garantů intervencí

 4 analytici 

 Metodici a konzultanti 



Struktura projektového týmu 
P-KAP

Struktura realizačního týmu P-KAP (21. 3. 2016) 
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Rizika projektu
 Zpoždění projektu P-KAP za některými 

krajskými projekty KAP 
 Rozdílnost v rozpracovanosti dokumentů 

(analýz) KAP v jednotlivých krajů 

 Nesoulad  operačních programů IROP 
a OP VVV 
(Klíčové kompetence x Rámec pro infrastrukturu)

 Podzimní volby do zastupitelstev krajů

 Finanční milníky - nutnost čerpání 

 Výběrová řízení – délka trvání, ZVZ

 Doba trvání projektu (6 let) – plán x skutečnost



Děkuji za pozornost.

Mgr. František Novák
manažer projektu P-KAP

frantisek.novak@nuv.cz


