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Kapitola 1: Úvod do problematiky, metodika  

 

Dokument Prioritizace potřeb na území kraje byl zpracován realizačním týmem pro účely Krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání, jsou v něm popsány priority Zlínského kraje v jednotlivých klíčových 

tématech KAP. Byl zpracován v souladu s metodickým dokumentem Postupy KAP a metodickým listem 

č. 04 Prioritizace potřeb.  

Realizační tým vycházel z analytických dokumentů projektu KAP – „Analýza potřeb v území“, 

„Analýza potřeb na školách ve Zlínském kraji“ a z dalších koncepčních dokumentů kraje. V Analýze 

potřeb v území byly definovány problémové oblasti, jejich příčiny a cíle, kterých je v oblasti vzdělávání 

potřeba dosáhnout. Ze souboru žádoucích cílů (potřeb) bylo třeba vybrat cíle (potřeby) důležité pro kraj.  

Další podkladový materiál je výsledkem dotazníkového šetření ve školách provedeného Národním 

ústavem pro vzdělávání, v němž jsou definovány mimo jiné problémy, se kterými se školy potýkají,  

a rovněž opatření, jež by školám pomohla zlepšit současný stav v jednotlivých klíčových tématech. 

Realizační tým KAP postupoval tak, že k vymezeným cílům v Analýze potřeb v území doplnil výsledky 

Analýzy potřeb škol dle jednotlivých klíčových témat (oblastí intervence). V jednotlivých klíčových 

tématech byly stanoveny obecné priority, které byly dále s využitím metody SMART rozpracovány  

do navazujících obecných cílů a dílčích cílů, vyplývajících z propojení obou analýz. Následně pak byly 

jednotlivé obecné priority zařazeny do vymezených prioritních skupin: 

 

- Potřeby s nejvyšší důležitostí (jsou považovány za velmi důležité pro kraj a jsou zaměřeny  

na jakoukoliv z oblastí intervencí, anebo nejsou označené jako velmi důležité pro kraj a jsou 

zaměřené na povinné oblastí intervencí, které byly v dotazníkovém šetření ve školách zařazené 

do první poloviny z hlediska významu) 

 

- Potřeby se střední důležitostí (jsou považovány za velmi důležité pro kraj a nejsou zaměřeny 

na žádnou oblast intervencí, anebo nejsou považovány za velmi důležité pro kraj a jsou 

zaměřeny na povinné oblasti intervencí, které byly v dotazníkovém šetření ve školách zařazené 

do druhé poloviny z hlediska významu, anebo nejsou označené jako velmi důležité pro kraj  

a jsou zaměřené na nepovinné oblasti intervencí) 

 

- Potřeby s nižší důležitostí (nejsou považovány za velmi důležité pro kraj a nejsou zaměřené 

na oblasti intervencí) 

 

Takto zpracovaný materiál byl podkladem pro jednání pracovních minitýmů, které byly v rámci 

projektu KAP jmenovány Pracovní skupinou Vzdělávání: 

 

 Minitým pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího 

profesního vzdělávání 
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 Minitým pro podporu kariérového 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 

 

Pracovní minitýmy tvoří zástupci Pracovní skupiny Vzdělávání, členové realizačního týmu KAP  

a další osoby, které navrhla Pracovní skupina Vzdělávání a realizační tým KAP. Podklady pro jednání 

byly zaslány členům minitýmů v elektronické podobě, všichni členové mohli využít možnosti zaslat 

připomínky k předloženému materiálu. Jednání minitýmů proběhla za účasti odborného garanta KAP  

a také odborného garanta dané oblasti intervence z Národního ústavu pro vzdělávání, který prezentoval 

výsledky dotazníkového šetření ve Zlínském kraji a vyjadřoval se rovněž k návrhu prioritizace. 

Společným úkolem minitýmů bylo vyjadřovat se a podávat návrhy k podkladovému materiálu navrženým 

realizačním týmem KAP, minitýmy mohly připomínkovat a případně doplnit obecné a dílčí cíle. 

Konsensuálním usnesením členů minitýmů byly tyto návrhy zapracovány do podkladového materiálu 

prioritizace. Na základě všech změn, které jednotlivé minitýmy navrhly zahrnout realizačnímu týmu KAP 

do dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje, vznikl finální dokument rozčleněný na jednotlivá 

klíčová témata KAP. 
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Kapitola 2: Prioritizace potřeb podle klíčových témat KAP 

 

2.1 Klíčové téma Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků a studentů 

středních a vyšších odborných škol   

Obecný cíl A1.1: Zařadit podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků  

a studentů mezi priority školy 

 

Dílčí cíl A1.1.1: Zajistit koordinaci aktivit podporujících podnikavost, iniciativu a kreativitu u žáků  

a studentů ve škole  

Navržené a doporučené aktivity:  

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

iniciativy a kreativity u žáků a studentů ve škole a který bude koordinovat činnosti ostatních 

pracovníků školy 

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

a kreativity u žáků a studentů v této oblasti  

 Spolupráce pověřených pracovníků škol s firmami a dalšími partnery v oblasti podpory 

podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků a studentů 

 

Obecný cíl: A1.2:  Zvyšování obecných dovedností žáků a studentů 

 

Dílčí cíl A1.2.1: Stimulovat žáky a studenty škol k zájmu o podnikání 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Vytvoření výukových materiálů a pomůcek pro rozvíjení zájmů žáků a studentů o podnikání 

 Začlenění projektových dnů zaměřených na uplatnění prvků na podporu podnikavosti, iniciativy 

a kreativity do výuky  

 Podporování společných projektů škol s firmami 

 Zapojení podnikatelů do výuky formou návštěv a přednášek, konzultací a debat  

 Organizování a uskutečňování exkurzí do firem a podnikatelských center 
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Dílčí cíl A1.2.2:  Zvyšovat znalosti žáků a studentů v oblasti finanční gramotnosti se zaměřením  

na podnikání 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Vzdělávání pedagogů škol v oblasti finanční gramotnosti 

 Využívání vytvořených výukových materiálů, případně tvorba vlastních výukových materiálů 

 Spolupráce v této oblasti s dalšími školami 

 

Dílčí cíl A1.2.3: Podporovat komunikační dovednosti, týmovou práci, projektové myšlení a měkké 

dovednosti žáků a studentů pedagogickými pracovníky škol 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Zapojení žáků a studentů do organizování školních akcí a projektů  

 Založení tzv. fiktivních nebo reálných studentských firem v návaznosti na obor vzdělávání 

 

Dílčí cíl A1.2.4:  Rozvíjet smysl pro podnikavost, iniciativu a kreativitu prostřednictvím soutěží 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Účast žáků a studentů v odborných soutěžích a školních projektech zaměřených na podporu 

podnikavosti, iniciativy a kreativity 

 Organizování soutěží zaměřených na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity   

 

 

Obecný cíl A1.3: Vzdělávání pedagogů středních a vyšších odborných škol v oblasti výchovy 

k podnikavosti  

 

Dílčí cíl A1.3.1: Zajistit vzdělávání v oblasti výchovy k podnikavosti pedagogickým pracovníkům 

středních a vyšších odborných škol  

Navržené a doporučené aktivity:  

 Seznámení pracovníků vzdělávacích institucí zaměřených na vzdělávání pedagogických 

      pracovníků s potřebou vytvoření vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti 

 Proškolení pedagogů na téma podnikavosti, iniciativy a kreativity  

 Vytvoření metodických materiálů zaměřených na výchovu k podnikavosti a jejich sdílení na  

krajském portálu Zkola.cz 
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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 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Vytvoření nebo využití stávajících výukových materiálů a pomůcek pro rozvíjení zájmů žáků 

základních škol o podnikání 

 Začlenění projektových dnů zaměřených na uplatnění prvků na podporu podnikavosti, iniciativy 

a kreativity do výuky  

 Rozvíjení kognitivních dovedností u žáků, vytvoření výukových materiálů pro rozvoj  

a posílení kognitivních dovedností a jejich začlenění do výuky 

 

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

Navržené a doporučené aktivity:  

 Účast žáků a studentů v odborných soutěžích a školních projektech zaměřených na podporu 

podnikavosti a iniciativy 

 Organizování soutěží zaměřených na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity   

 

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

a podnikateli v kraji 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Podporování společných projektů škol s firmami 

 Zapojení zaměstnavatelů a podnikatelů do výuky formou návštěv a přednášek  

 Organizování a uskutečňování exkurzí do firem  

 

 

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  

Navržené a doporučené aktivity:  
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 Seznámení pracovníků vzdělávacích institucí zaměřených na vzdělávání pedagogických 

pracovníků s potřebou vytvoření vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti  

 Proškolení potřebných pedagogů základních škol na téma podnikavosti, iniciativy a kreativity 

 Využití metodických materiálů zaměřených na výchovu k podnikavosti a jejich sdílení na  

      krajském portálu Zkola.cz 

 

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

dovednosti žáků pedagogickými pracovníky škol 

Navržené a doporučené aktivity:                            

 Zapojení žáků do organizování školních akcí a projektů  

 Založení tzv. fiktivních nebo reálných žákovských firem  

 

 

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 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Vytvoření projektů pro rozvoj kreativity dětí a jejich začlenění do vzdělávání dětí  

 Uspořádání výstav výtvarných prací dětí 

 Posilování spolupráce rodičů a školy formou tvořivých dílen  

 

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

Navržené a doporučené aktivity:  

 Účast na vzdělávacích akcích v oblasti výchovy k iniciativě a kreativitě 

 Využívání stávajících výukových materiálů nebo tvorba vlastních materiálů 

 Spolupráce v této oblasti s dalšími školami 

 

 

 

 



8 
 

2.2 Klíčové téma Podpora polytechnického vzdělávání 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

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  

Navržené a doporučené aktivity:  

 Využívání šablon pro MŠ 

 Využívání potenciálních finančních zdrojů partnerských firem  

 Využívání výukových programů a pomůcek (v rámci spolupráce s ostatními školami, školskými 

zařízeními a neziskovými organizacemi) 

 

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

výchovy: 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím vhodných vzdělávacích akcí 

v rámci DVPP 

 Tvorba vlastních výukových materiálů a pomůcek nebo ve spolupráci s dalšími mateřskými 

školami, školskými zařízeními a relevantními organizacemi 

 

 

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  

Navržené a doporučené aktivity:  

 Zajištění dostatečné podpory materiálního vybavení řemeslných oborů na středních školách 
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 Podporování atraktivity technických a přírodovědných oborů v rámci aktivní spolupráce 

základních a středních škol (podpora volnočasových aktivit, sdílení dílen, zapůjčení výukových 

materiálů, rozvoj center technického a přírodovědného vzdělávání, podpora badatelsky 

orientovaného vyučování, pobytu v přírodě apod.) 

 Posílení výuky chemie, fyziky a dalších přírodních věd v rámci volitelných předmětů 

 Zajištění materiálního vybavení, pořízení výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 

prostředků a nástrojů ICT 

 Podporování mezinárodní i regionální mobility, projektové aktivity žáků i pedagogů 

 Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol (účast na teoretické, praktické 

výuce, u závěrečných zkoušek, podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů, podíl na 

náboru žáků a kariérovém poradenství) 

 Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků s vazbou na polytechnické 

vzdělávání 

 

 

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 

Navržené a doporučené aktivity:  

 Účast žáků v přírodovědných a ekologických olympiádách, soutěžích, přehlídkách, konferencích  

 Tvorba a využití výukových programů ve vzdělávacím procesu, a to ve spolupráci 

s kompetentními neziskovými organizacemi nebo ve spolupráci s jinými školami a školskými 

zařízeními  

 Naplnění průřezového tématu Environmentální výchova v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ prostřednictvím 

metod a forem vhodných pro EVVO 

 Motivace žáků k environmentálně odpovědnému jednání - využití příkladů dobré praxe 

 

Dílčí cíl A6.1.2: Zapojení škol do vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální 

výchovu (MŠ, ZŠ, SŠ), vytvoření komplexní sítě proškolených pracovníků v oblasti EVVO, zejména 

školních koordinátorů EVVO a prezentace příkladů dobré praxe 

Navržené a doporučené aktivity:  
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 Využití šablon (škola bude mít proškoleného koordinátora na EVVO, škola bude mít zpracován 

školní program EVVO) 

 Umožnění vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti EVVO  

 Využívání výukových programů a metod aktivní výuky (např. projektového vyučování) v rámci 

mezipředmětových vztahů a volnočasových aktivit k posílení praktické ekologické výchovy  

 Podpora environmentálně šetrného provozu škol a školských zařízení 

 Aktivní spolupráce (i mezinárodní) se subjekty zabývajícími se environmentálním vzděláváním, 

výchovou a osvětou 

 Vyhledávání a využívání potenciální finanční a jiné podpory firem a sociálních partnerů  
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2.3 Klíčové téma Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol  

a zaměstnavatelů 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

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 

Navržené a doporučené aktivity:   

 Udržení nastavené struktury podílů přijímaných žáků ke střednímu vzdělávání, včetně 

základního poměru žáků přijímaných do maturitních a nematuritních oborů 

 Podpora účasti zaměstnavatelů v rámci aktivní spolupráce základních a středních škol (podpora 

volnočasových aktivit, sdílení dílen, zapůjčení výukových materiálů, rozvoj center technického  

a přírodovědného vzdělávání) 

 Podpora požadovaných oborů na základě zjištění ze strany zaměstnavatelů, například „Podpora 

řemesel v odborném školství“ (ve  struktuře oborů vycházet z uplatnitelnosti absolventů na trhu 

práce) 

 Projednávání změn v oborové struktuře školy se zástupci sociálních partnerů 

 Podporování spolupráce středních odborných škol, základních škol a firem v aktivitách 

popularizujících technické, přírodovědné obory (např. podpora při organizaci volnočasových 

aktivit, exkurze, přednášky apod.) 

 Zajištění materiálního vybavení, pořízení výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 

prostředků a nástrojů ICT 

 Podporování mobility, projektové aktivity žáků i pedagogů 

 Podporování tandemové výuky s odborníky z praxe 

 Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol (účast na teoretické, praktické 

výuce, u závěrečných zkoušek, podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů, podíl na 

náboru žáků a kariérovém poradenství) 

 Podporování účasti žáků v rámci praktického vyučování na pracovištích firem 

 Umožnění pedagogickým pracovníkům a kariérním poradcům účastnit se stáží na odborných 

pracovištích, popř. v zahraničních firmách 

 Organizování a zajištění soutěží v odborných dovednostech  
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B. Potřeby se střední důležitostí  

Obecná priorita B1: Podpora vyššího odborného vzdělávání s ohledem na uplatnění v praxi 

a požadavky zaměstnavatelů v regionu   

Obecný cíl B1.1: Soulad vyššího odborného vzdělávání s požadavky na uplatnění absolventů  

na trhu práce 

 

Dílčí cíl B1.1.1: Podpora stávající oborové nabídky vyšších odborných škol s provázaností na potřeby 

zaměstnavatelů a specifiky regionu 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Zapojení zástupců zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu a v rámci spolupráce se zástupci 

zaměstnavatelů nabízení praxe v reálném prostředí, pořádání exkurzí a přednášek 

 Využívání potenciální finanční podpory firem a sociálních partnerů v rámci modernizace 

materiálního vybavení škol 

 Posílení spolupráce s vysokými školami 

 Podporování mezinárodní i regionální mobility 

 Podporování zdravotnických oborů 
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2.4 Klíčové téma Rozvoj kariérového poradenství  

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

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  

Navržené a doporučené aktivity:  

 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 

 

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

Navržené a doporučené aktivity: 

 Nabízení aktuálních informací o trhu práce v regionu 

 Individuální a skupinové poradenství žákům a studentům 

 Přizpůsobení kariérového poradenství specifickým potřebám žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

 

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vytvoření webové platformy  
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 Vytvoření metodiky pro využívání informačního prostředí zaměřeného na svět práce 

 Proškolení osob pracujících s webem (administrátoři, redaktoři, pracovníci odboru školství, 

zástupci zaměstnavatelů, kariéroví poradci na školách) 

 Informační kampaň pro zaměstnavatele, školy a veřejnost 

 

 

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 škol  

Navržené a doporučené aktivity: 

 Seznamování kariérových poradců s novými trendy a technologiemi v těchto oborech  

 Motivace žáků a studentů prostřednictvím erudovaných pedagogů a odborníků z praxe  

 Pravidelná setkávání a předávání informací od zaměstnavatelů, exkurze 

 Podpora mezinárodní i regionální mobility 

 

 

B. Potřeby se střední důležitostí 

 

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 zaměstnavatelů  

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vytvoření komplexní nabídky školních poradenských služeb pro rodiče  

 Pravidelné informace rodičům, pravidelná setkávání s rodiči 

 Příprava metodiky, jak pracovat s rodiči při realizaci optimálního kariérového poradenství 
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2.5 Klíčové téma Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

Obecná priorita A11: Kvalitní centra celoživotního vzdělávání   

Obecný cíl A11.1: Vytvářet systematické aktivity na podporu rozvoje školy jako centra 

celoživotního vzdělávání 

 

Dílčí cíl A11.1.1: Zajistit efektivní fungování sítě center celoživotního vzdělávání a uznávání výsledků 

vzdělávání 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Příprava pedagogických pracovníků na role aktivních aktérů v procesu ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání  

 Využití moderních marketingových nástrojů k motivaci veřejnosti a pedagogických pracovníků 

k dalšímu vzdělávání  

 Využití marketingových nástrojů k uplatnění škol na trhu dalšího vzdělávání 

 Přizpůsobení nabídky kurzů dalšího vzdělávání poptávce na trhu práce 

 Podpora škol - center celoživotního vzdělávání 

 

Dílčí cíl A11.1.2: Podporovat ucelenou a kvalitní nabídku kurzů dalšího vzdělávání v závislosti na 

potřebách trhu práce 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Uplatnění marketingových nástrojů zaměřených na možnosti využívání portálu Sofia 

 Aktivní spolupráce škol a firem v dalším a profesním vzdělávání 

 

 

Obecná priorita A12: Kvalitní vzdělávání pedagogických pracovníků  

Obecný cíl A12.1: Podporovat kvalitní a dostupné další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Dílčí cíl A12.1: Kvalitní vzdělávací nabídkou motivovat pedagogické pracovníky k dalšímu vzdělávání 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Průběžné zjišťování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků 
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 Podporování škol a školských zařízení v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Zajištění lokální dostupnosti vzdělávacích akcí v území  
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2.6 Klíčové téma Podpora inkluze 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

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  

Navržené a doporučené aktivity: 

 Metodická pomoc 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. 

 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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 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 

 Cílená primární prevence zaměřená 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  

Navržené a doporučené aktivity: 

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

potřebami 

 Vytvoření metodických materiálů zaměřených na inkluzi a jejich sdílení na krajském portálu 

Zkola.cz 
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Obecná priorita A14: Kvalitní školní poradenská pracoviště 

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  

Navržené a doporučené aktivity: 

 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 

 

 

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   

Navržené a doporučené aktivity: 

 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 

 

 

 

B. Potřeby se střední důležitostí   

 

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  

Navržené a doporučené aktivity: 
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 Začlenění prvků inkluze do školních vzdělávacích programů pro různé potřeby žáků a studentů 

 Zohlednění charakteru individuálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů 

 

 

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 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 
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2.7 Klíčové téma Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Elektronické vzdělávání a prohlubování úrovně znalosti cizího jazyka 

 Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností  

 Výjezdy do zahraničí, jazykové kurzy v zahraničí 

 Vzdělávání v oblasti odborné terminologie 

 

Dílčí cíl A16.1.2: Rozvíjet jazykové schopnosti pedagogických pracovníků  

Navržené a doporučené aktivity: 

 Kurzy (i e-learningové) cizích jazyků 

 Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností se zaměřením na cizí jazyk 

 Elektronické testování úrovně znalosti cizího jazyka 

 Výjezdy do zahraničí 

 Vzdělávání v oblasti odborné terminologie 

 

 

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Využívání moderních a efektivních metod a forem výuky vedoucí žáky k používání cizího jazyka 

v reálných situacích  

 Využívání metody CLIL (zejména na 2. stupni) 

 Využívání rodilých mluvčí ve výuce 
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 Zlepšení návaznosti výuky cizích jazyků mezi základním a středním vzděláváním 

 

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

Navržené a doporučené aktivity: 

 Využívání moderních a efektivních metod a forem výuky vedoucí žáky k používání cizího jazyka 

v reálných situacích  

 Využívání metody CLIL  

 Využívání rodilých mluvčích či zahraničních lektorů ve výuce pro rozvoj konverzačních 

schopností  

 Zlepšení návaznosti výuky cizích jazyků mezi základním a středním vzděláváním 

 Využívání zahraničních praxí a stáží 

 

 

B. Potřeby se střední důležitostí  

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Podpora mezinárodní spolupráce, výměnných pobytů, odborných stáží a studijních pobytů 

v tuzemsku i v zahraničí 

 Účast učitelů všech stupňů vzdělávání na programech podporujících mobility za účelem 

posílení jejich jazykových kompetencí 

 Mezinárodní spolupráce prostřednictvím ICT 

 

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

a studenty 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Podpora mezinárodní spolupráce, výměnných pobytů, odborných stáží a studijních pobytů 

v tuzemsku i v zahraničí  
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 Účast žáků/studentů všech stupňů vzdělávání na programech podporujících mobility za 

účelem posílení jejich jazykových kompetencí 

 Mezinárodní spolupráce prostřednictvím ICT 
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2.8 Klíčové téma ICT kompetence 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vybudování nebo modernizace vnitřní počítačové sítě včetně zvýšení jejího zabezpečení 

 Zajištění nebo navýšení parametrů připojení na vysokorychlostní internet 

 Zajištění správy a údržby a bezpečného používání ICT na školách 

 

Dílčí cíl A18.1.2: Zajistit potřebnou ICT (hardwarové a softwarové vybavení, multimediální  

a prezentační technika) pro realizaci kvalitní výuky na středních školách   

Navržené a doporučené aktivity: 

 Zajištění potřebného HW (zejména počítače a příslušenství) 

 Zajištění potřebného SW (programové vybavení sloužící pro výuku) a nákupem licencí 

 Obnova HW a SW 

 Zajištění dalšího potřebného ICT vybavení pro výuku (např. multimediální a speciální vybavení) 

 

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

Navržené a doporučené aktivity: 

 Zajištění vzdělávání pedagogů v oblasti cloudových služeb 

 Zavedení cloudových služeb jako softwarového nástroje ve využívání ICT ve vzdělávacím 

procesu  
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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  

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vzdělávací kurzy zaměřené na využívání a tvorbu digitálních učebních materiálů  

 Získávání poznatků dobrých praxí 

 

Dílčí cíl A18.2.2: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na metodiku výuky pomocí 

digitálních učebních materiálů a ICT 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vzdělávací kurzy zaměřené na metodiku výuky pomocí digitálních učebních materiálů a ICT  

ve výuce 

 Získávání poznatků dobrých praxí 

 

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

výuky 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vývoj nových digitálních učebních materiálů 

 Tvorba nové metodiky, která bude využívat digitální učební materiály a ICT ve výuce 

 Využití webu Zlínské DUMy 

 

Dílčí cíl A18.2.4: Zajistit vzdělávání vyučujících ICT předmětů  

Navržené a doporučené aktivity: 

 Vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj odborných kompetencí v oblasti ICT 

 Získávání poznatků dobrých praxí 
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Obecný cíl A18.3: Zlepšit úroveň digitální gramotnosti u žáků škol 

 

Dílčí cíl A18.3.1: Zajistit spolupráci se zaměstnavateli s požadavky na využití ICT a propojovat výuku 

s praxí 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Odborníci z praxe ve výuce 

 Zajištění stáží, odborných praxí a praktického vyučování, konzultací apod. 

 Materiální a technická podpora 

 

Dílčí cíl A18.3.2: Využití on-line nástrojů pro spolupráci a komunikaci mezi středními školami  

(i zahraničními) 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Zavedení využívání on-line nástrojů pro spolupráci a komunikaci mezi středními školami 

 

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

gramotnost 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Účast na soutěžích podporujících digitální gramotnost 

 Účast na přehlídkách podporujících digitální gramotnost 

 Organizování soutěží, přehlídek, diskusních panelů a dalších akcí podporujících digitální 

gramotnost 
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2.9 Klíčové téma Čtenářská a matematická gramotnost 

 

B. Potřeby se střední důležitostí   

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 

Navržené a doporučené aktivity: 

 DVPP zaměřeným na metodiku, inovace ve výuce, využívání moderních technologií atd. 

 Podpora vzájemných setkávání pedagogů a sdílení zkušeností 

 Tvorba a využívání kvalitních metodických a didaktických materiálů ve výuce (propojení výuky 

s každodenním životem) 

 Rozvíjení schopností vyhodnocovat kvalitu výuky a s výsledky dále pracovat 

 

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

Navržené a doporučené aktivity: 

 Rozvíjení gramotnosti napříč předměty  

 Podpora aktivit žáků v oblasti gramotností se zaměřením na využití v každodenním životě 

 Umožnění práce ve skupinách s nižším počtem žáků 

 Využívání ICT a interaktivních médií ve výuce 

 Podpora extrakurikulárních aktivit 

 

Dílčí cíl B6.1.3: Zvyšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol  

a studentů VOŠ 

Navržené a doporučené aktivity: 

 Rozvíjení gramotnosti napříč předměty  

 Podpora aktivit žáků v oblasti gramotností se zaměřením na využití v každodenním osobním  

i profesním životě 

 Umožnění práce ve skupinách s nižším počtem žáků 

 Využívání ICT a interaktivních médií ve výuce 

 Podpora extrakurikulárních aktivit  
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Kapitola 3: Závěr - tematické seskupení obecných priorit 

A. Potřeby s nejvyšší 
důležitostí 

B. Potřeby se střední 
důležitostí 

C. Potřeby s nižší důležitostí  

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Obecná priorita A1:  
Podpora kompetencí 
k podnikavosti, iniciativě  
a kreativitě u žáků a studentů  
SŠ a VOŠ    

  

Obecná priorita A2:  
Podpora kompetencí 
k podnikavosti, iniciativě  
a kreativitě u žáků základních 
škol 

  

Obecná priorita A3:  
Podpora kompetencí k iniciativě  
a kreativitě u dětí v mateřských 
školách 

  

Podpora polytechnického vzdělávání 

Obecná priorita A4:  
Podpora polytechnického 
vzdělávání v rámci předškolního 
vzdělávání 

  

Obecná priorita A5:  
Podpora polytechnického 
vzdělávání na středních  
a základních školách 

  

Obecná priorita A6:  
Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

  

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Obecná priorita A7:  
Podpora odborného vzdělávání 
včetně spolupráce škol  
a zaměstnavatelů 

Obecná priorita B1:  
Podpora vyššího odborného 
vzdělávání s ohledem  
na uplatnění v praxi a požadavky 
zaměstnavatelů v regionu   

 

Rozvoj kariérového poradenství 

Obecná priorita A8:  
Rozšíření a zkvalitnění 
kariérového poradenství  

Obecná priorita B2:  
Spolupráce rodičů a škol 
v kariérovém poradenství 

 

Obecná priorita A9:  
Rozvíjení informačního systému 
na podporu kvalifikovaného 
rozhodování   

  

Obecná priorita A10:  
Vzdělávání kariérových poradců 

  

Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 

Obecná priorita A11:  
Kvalitní centra celoživotního 
vzdělávání 
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Obecná priorita A12:  
Kvalitní vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
 

  

Podpora inkluze 

Obecná priorita A13:  
Vzdělávání žáků a studentů  
se speciálními vzdělávacími 
potřebami společně s ostatními 

Obecná priorita B3:  
Podpora zavádění prvků inkluze 
do školních vzdělávacích 
programů 

 

Obecná priorita A14:   
Kvalitní školní poradenská 
pracoviště   

Obecná priorita B4:   
Kvalitní primární prevence  
na všech typech středních  
a vyšších odborných škol 

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

 

Rozvoj výuky cizích jazyků 

Obecná priorita A16:  
Zvyšování kompetencí 
pedagogických pracovníků 
v oblasti cizích jazyků 

Obecná priorita B5:  
Zvýšení komunikativních 
dovedností v cizích jazycích 

 

Obecná priorita A17:  
Zvýšení úrovně výuky cizích 
jazyků  

 

ICT kompetence 

Obecná priorita A18:  
Rozvoj ICT kompetencí  
ve vzdělávání 

  

Čtenářská a matematická gramotnost 

 Obecná priorita B6:  
Zvýšení úrovně čtenářské  
a matematické gramotnosti 

 

 


