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Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

pro území Zlínského kraje

Projekt KAP ve Zlínském kraji 

Představení projektu

Workshop pro ředitele a zástupce škol



Proč KAP?

„V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna

prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a

místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území

do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou

sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP

PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních

plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.“

Dohoda o partnerství 2014-2020

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
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Kontext strategických dokumentů a akčních plánů
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Další plány na lokální úrovni

Místní akční plán (MAP)

Krajský akční plán (KAP)

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020



Co je to KAP?

KAP má přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání jako:
• nástroj pro zlepšení řízení škol a plánování strategických kroků (od úrovně jednotlivých 

škol bez rozdílu zřizovatele, přes spolupráci s lokální, krajskou až po národní a evropskou 

úroveň),

• nástroj podpory inkluze ve vzdělávání,

• nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z OP VVV, z IROP 

• v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.
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KAP není novou strategií v území, novým 

Dlouhodobým záměrem, jeho principem je 

stavět na tom, 

• co v kraji již vzniklo

• (DZ, RIS3, Sektorová dohoda, aktivity 

RAP zaměřené na oblast vzdělávání) 

• využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v 

území, příp. po dohodě partnerů v území a 

tyto převést do zacílených a konkrétních 

aktivit.



Zaměření a klíčová témata KAP

Klíčová témata relevantní pro KAP ZK:

Každé téma může mít „měkkou“ (ESF – OP VVV) a „tvrdou“ (ERDF – IROP či jiné OP) část.

Témata povinná:

• Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;

• Podpora polytechnického vzdělávání;

• Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;

• Rozvoj kariérového poradenství;

• Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání;

• Podpora inkluze;

• Infrastruktura SŠ a VOŠ;

Témata nepovinná, která budou v rámci KAP pro území ZK řešena:

• Rozvoj výuky cizích jazyků;

• ICT kompetence;

• Čtenářská a matematická gramotnost;
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Projekt KAP ve Zlínském kraji
Realizace projektu KAP: Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 (72 měsíců)

Ralizační tým projektu KAP: Pracovníci Odboru STR, ŠKO a externí experti v oblasti školství

Odborný garant: Zástupce NÚV – zajišťuje metodické vedení projektu

Prezentace výstupů: Workshopy, semináře, platformy pro cílové skupiny,

zapojení cílových skupin do procesu tvorby KAP

Vzdělávání cílových skupin

Prezentace výstupů na www.ZKOLA.cz – informační kanál pro

všechny cílové skupiny projektu

Současný stav projektu KAP: Dopracována návrhová část dokumentu– po schválení v platformách

KAP bude odevzdán ke schválení na MŠMT.

PROJEKT JE VE FÁZI REALIZACE
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http://www.zkola.cz/


Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK

Regionální stálá konference
• Je dobrovolným uskupením partnerů v území, kteří se podílejí na rozvojových aktivitách.

• Je založena a řízena na principu partnerství a účastní se jí zástupci veřejné správy a sociálních partnerů.

Pracovní skupina Vzdělávání
• PS Vzdělávání je pro potřeby spolupráce s partnery v území jedním z komunikačních kanálů a je zapojena do 

procesu realizace jednotlivých aktivit KAP.
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Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK
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Minitýmy / platformy projektu KAP ZK

Důvody vzniku
• Povinnosti plynoucí ze závazných dokumentů

• Postupy KAP a Metodický list 2

Činnost minitýmů / platforem
• Během zpracování KAP

• Připomínkování předkládaných materiálů do PSV a RSK za příslušnou tematickou oblast
• Příprava podkladových materiálů pro jednání PSV – zadání na základě rozhodnutí PSV
• Vyjadřuje se k prioritizaci potřeb v území

• Během realizace KAP

• Spolupodílí se na přípravě tematických setkávání a workshopů
• Plní úkoly stanovené PSV

Struktura minitýmů pro KAP ZK

• Minitým I. pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání

(povinný)

• Minitým II. pro podporu kariérního poradenství 

• Minitým III. pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity

• Minitým IV. pro podporu inkluze

• Minitým V. pro podporu čtenářské a matematická gramotnost, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků



Harmonogram a aktivity KAP ve ZK
Klíčová aktivita 1: PŘÍPAVA KAP ( I/2016 - XII/2016)

Aktivita 1 Budování kapacit - ustanovený realizační tým 
Podaktivita 1 Komuniké o zahájení aktivit KAP

Aktivita 2 Analýza potřeb v území zpracování Analýzy potřeb v území pracovníky RT KAP analýza stavu území 
obsahující regionální úroveň). Dokument schválen PS Vzdělávání 27.4.2016.

Podaktivita 2 Workshop s řediteli a zástupci škol. Uskutečněn 31.5.2016 v Otrokovicích

Aktivita 3 Analýza potřeb ve školách aktivita zpracována na úrovni P-KAP a předána realizačnímu týmu KAP 
prostřednictvím odborného garanta 05/2016.

Aktivita 4 Prioritizace potřeb na území kraje – popsány priority Zlínského kraje v jednotlivých klíčových 
tématech KAP. Přílohou tohoto dokumentu je Rámec pro investice do 
infrastruktury.

Podaktivita 3 Workshop s řediteli a zástupci škol. Uskutečněn 21.11.2016 ve Zlíně.

Aktivita 5 Stanovení cílů rozvoje škol - mimo projekt KAP ZK. Zpracování Plánu aktivit pro rozvoj vzdělávání 
školy.

Aktivita 6 Tvorba KAP – návrhová část dokumentu KAP – RT formuloval aktivity, které chce území v KAP řešit v 
daném období akčního plánování. 

Aktivita 7 Schválení – předpokládaná data schválení jsou: 7.12.2016 PS Vzdělávání, 15.12.2016 RSK, odesláno 
ke schvální na MŠMT.
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK

Klíčová aktivita:

TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A MONITORING REALIZACE KAP (I/2017 - XII/2021)

Aktivita 8 Realizace KAP – Aktivita naplňuje projekt především v oblasti vzájemné 
komunikace, předávání informací a sdílení zkušeností. 

1) Monitoring KAP (realizované projekty IROP, Implementační projekt 
KAP)

2) Organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ 

zlepšení řízení škol, hodnocení kvality a inkluze ve 
vzdělávání a plánování strategických kroků.

3) Zajištění organizace workshopů a facilitaci diskusí

předávání příkladů dobré praxe, umožnit vzájemnou 
komunikaci mezi školami a dalšími poskytovateli 
vzdělávání, vzájemná komunikace mezi SŠ a ZŠ, popř. MŠ, 
výměnu zkušeností.
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK

Klíčová aktivita: EVALUACE PROJEKTU (I/2017 - XII/2021)

Aktivita 9 Průběžné vyhodnocování KAP – pravidelné mapování a vyhodnocení 
realizovaných aktivit  a jejich přínos ke stanoveným cílům.  

V roce 2019 začne příprava 2. KAP se všemi aktivitami a shodnou 
časovou a věcnou sousledností jakou 1. KAP, pravděpodobně vyjma 
aktivity Budování kapacit.

Klíčová aktivita: PŘÍPRAVA KAP II (I/2019 - XII/2019)

Aktivita 10 Příprava na druhé kolo KAP - v roce 2019 začne příprava 2. KAP se všemi 
aktivitami a shodnou časovou a věcnou sousledností jako u 1. KAP, 
vyjma aktivity Budování kapacit.
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK

Klíčová aktivita: ŘÍZENÍ PROJEKTU (I/2016 - XII/2021)

Tato aktivita definuje struktur realizačního týmu a jsou v ní nastaveny procesy řízení 
projektu. Činnost realizačního týmu ovlivňuje průběh všech aktivita projektu a probíhá po 
celou dobu jeho realizace. 

Klíčová aktivita: SPOLUPRÁCE IPS (I/2016 - XII/2021)

Předpokládá se především spolupráce odborného týmu KAP s odborným garantem KAP, 
čímž bude zajištěna synergie mezi projektem KAP a dalšími projekty, především na 
systémové úrovni.

12



Rámec pro investice do infrastruktury

Zařazení projektových záměrů jednotlivých zřizovatelů (resp. škol) do 
Rámce je podmínkou pro případnou realizaci těchto projektů v rámci 

výzev IROP SC 2.4
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Rámec pro investice do infrastruktury

• Investiční záměry z tohoto seznamu mohou žádat o podporu z IROP podle podmínek stanovených ve 
32. a 33. výzvě IROP a dalších relevantních výzvách v rámci IROP vyhlášených v roce 2016. 

• Z nich hodnotitelé IROP vyberou záměry, které obdrží finanční podporu. 

• Po formálním dopracování identifikováno 92 projektů v objemu 899 mil. Kč.

• Rámec pro investice do infrastruktury lze v souvislosti s jednotlivými výzvami IROP 
aktualizovat. Schválení aktualizované podoby rámce Regionální stálou konferencí však 
může být datováno vždy nejdříve půl roku po jeho posledním schválení RSK.

• Aktualizace projektového rámce proběhne ke 14. březnu 2017.

• Dle harmonogramu výzev by měla být další výzva Infrastruktura SŠ a VOŠ vyhlášena v květnu 2017.
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Ing. Lenka Baťová

Hlavní manažer projektu

Odbor strategického rozvoje kraje

lenka.batova@kr-zlinsky.cz

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
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