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Projektové možnosti škol 

Šablony" - projekty se zjednodušeným vykazováním.

 Budou probíhat v návaznosti na výzvy  OP VVV a podmínky v těchto výzvách. První výzva  
se očekává koncem roku 2016. Nebude to výzva poslední, další výzva je plánována na rok 
2018. O tyto projekty budou moci žádat všechny školy.

 Podmínkou bude zpracování tzv. plánu aktivit (PA). Bude detailně stanovovat cíle a k 
nim vedoucí kroky v tématech vybraných v tzv. oblastech intervencí, k nimž se školy 
vyjadřovaly  v dotazníkovém šetření. 

 Cíle a priority, které školy v tomto šetření uváděly tak budou podkladem pro vytváření 
zmíněných plánů aktivit

MŠMT nyní specifikuje témata šablon, která budou do určité míry  odpovídat oblaste
intervencí. 

• výzva v roce 2016 bude zaměřená především na podporu pedagogů
• výzva v roce 2018 bude zaměřená především na podporu žáků.



Projektové možnosti škol 

IPO - individuální projekty ostatní.

 Budou probíhat v návaznosti na výzvy  OP VVV a podmínky v těchto výzvách. První výzva  
se očekává koncem roku 2016 nebo na začátku roku 2017. Nebude to výzva poslední, další 
výzva je plánována cca 2-3 roky po první výzvě.

 Podmínkou bude zpracování tzv. školního akčního plánu (ŠAP), který bude detailně 
stanovovat cíle a k nim vedoucí kroky v jednotlivých tzv. oblastech intervencí, k nimž se 
školy vyjadřovaly  v dotazníkovém šetření.  

 Cíle a priority, které školy v tomto šetření uváděly tak pro ně budou podkladem pro 
vytváření zmíněných školních akčních plánů.

 Projekty získá jen vybraný vzorek škol, v návaznosti na hodnocení hodnotitelů OP VVV. 
Mají být preferovány školy  s máločetnými obory s nadregionálním významem.



Školní akční plány / plány aktivit – postup sestavení

Obecné cíle

Konkrétní cíle 
Kritéria jejich hodnocení

Priority školy

Úkoly
Předpoklady
Termíny
ZodpovědnostPA – jen vybraná témata, plán jednodušší 

ŠAP – všechny povinné intervence, plán komplexní



Příklad pro ŠAP – Priorita, obecný cíl, konkrétní cíle

Priorita: Systematická realizace kariérového poradenství (dále KP)

Obecný cíl:   Vytvořit funkční systém KP pro žáky školy

Konkrétní cíle:

 Vytvořit základní tým KP ve škole a zajistit koordinaci KP ve škole 1 pracovníkem

 Poskytnout pracovníkům zabývajícím se KP odpovídající vzdělání

 Poskytovat žákům individuální KP o možnostech kariérové dráhy po absolvování školy

 Poskytovat individuální KP žákům ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání

 Poskytovat individuální KP žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Realizovat exkurze žáků u zaměstnavatelů zohledňující různé kariérové orientace



Příklad pro ŠAP – konkrétní cíl, úkoly

Konkrétní cíl: Poskytovat žákům individuální KP o možnostech kariérové dráhy po 
absolvování školy

Úkoly:

 Ve spolupráci s odbornými učiteli a s externisty zpracovat varianty kariérové 
orientace po absolvování školy

 Nastudovat zpracované kariérové orientace odbornými učiteli, aby je ve 
vhodných tématech aplikovali v předmětech

 Zavést ve škole poradenské hodiny a přidělit k tomu důstojný prostor (kancelář)

Motivovat žáky k využívání KP

 Realizovat individuální KP o možnostech kariérové dráhy po absolvování školy

 Provést evaluaci dosažení cíle
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Děkuji Vám za pozornost


