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Jaké byly a jsou podporované strategické oblasti (tzv. oblasti 
intervencí)?

9 oblastí pro ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁN:

 Rozvoj kariérového poradenství

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 Podpora polytechnického vzdělávání 

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

 Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání

 Podpora inkluze

 ICT kompetence

 Rozvoj výuky cizích jazyků

 Čtenářská a matematická gramotnost. 



O co ve školním akčním plánu jde?

 U každé z 9 strategických oblastí stanovit priority a cíle školy

 Stanovit a specifikovat činnosti školy vedoucí k dosažení cílů

 Vytvořit konkrétní školní akční plán (ŠAP)

ŠAP je vlastní nástroj rozvoje školy, jehož vyhodnocení si provádí škola sama 



Vyhodnocování ŠAP – průběžné – pouze pro vlastní potřebu 
školy

Dne 5. 6. 2018 jsem vložil do is.pkap.cz dokument (jako pomůcku pro zpracovatele)
METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU (ŠAP)
Je k dispozici na is.pkap.cz – dashboard - Zprávy p-KAP / od odborného garanta v 
kraji.



Co je důležité? 

Zásada pro akční plánování je:

Než se začne plánovat je třeba provést důkladnou analýzu skutečného stavu a 
potřeb školy za pomoci všech partnerů.



Jaké příležitosti vytvoření ŠAPu přináší?

 Finanční

• Možnost získat různé projekty pro školu

 Manažerskou

• Posílit v řízení školy strategickou a plánovací dimenzi
 Marketingovou

• "Víme, co chceme, a realizujeme to"



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
ČETN

OST

KP - Personální 

podpora vytvořit tým - spolupracovat na rozvoji KP
23

KP - rozvoj, 

školení PP
vzdělávání PP pro KARIPO 40

KP -

Spolupráce PP, 

aktivity, 

činnosti

kariérová orientace žáků

25
KP -

Spolupráce PP, 

aktivity, 

činnosti

prevence předčasných odchodů + monitoring a 
identifikace žáků (nadaní, špatné studijní výsledky, 
rizikoví…) 22



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

KP - Ve výuce

Kontakt žáků/studentů s TP a budování kladného vztahu k 
profesi (exkurze, stáže, pobyty, praxe,…)

34
KP - Ve výuce exkurze na TP (školy, zaměstnavatelé, výzkumná centra aj.) - ČR i 

zahraničí 49
KP - Nad rámec 

výuky poradenství individuální (diagnostika, informace, kariérová 
orientace, sebereflexe, plánování a rozhodování)

38
KP - Nad rámec 

výuky poradenství skupinové (info pro absolventy k TP a dalšímu 
studiu, besedy, exkurze, diagnostika, rozvoj sebereflexe...)

32



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ
ČETNO

ST

VkP - Personální 

podpora
vytvořit tým - spolupracovat 30

VkP - Personální 

podpora
koordinátor týmu VkP a spolupráce s externími partnery (úvazek) 21

VkP - Personální 

podpora
tandemová výuka - učitel + podnikatel/odborník z praxe 20

VkP - Personální 

podpora

odborník do výuky - podnikatel/odborník z praxe (přednášky, 
beseda, diskuze, konzultace, vedení sem./ maturitní práce, zapojení 
do projektu, SOČ…)

24

VkP - Personální 

podpora

projektový manažer = administrátor/realizátor/tvůrce školního 
projektu (místo agentury)

26



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
ČETNO

ST

PTV - Nákupy, 

prostory

Zkvalitnit/zlepšit materiálně technické vybavení školy pro 

polytechnickou výuku
45

PTV - Rozvoj, 

školení PP
DV pro profesní rozvoj v oblasti PTV 39

PTV - Spolupráce 

PP, aktivity, 

činnosti

Inovovat /zkvalitnit vzdělávací obsah (ŠVP) 22



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM
ČETNO

ST

OV - Rozvoj, školení stáže učitelů/koordinátora spolupráce ve firmách (ZŠ - VOŠ) 20

OV - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti

Propojit odbornou výuku ve školách s praxí ve firmách (např. 
teorie se vyučuje ve firmě, propojuje s praxí…)

22

OV - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti
Mapovat síť smluvních zaměstnavatelů, zpracovat strategii 
spolupráce

33

OV - Ve výuce Zapojit do výuky zaměstnavatele aj. 37
OV - Ve výuce Zajistit/realizovat exkurze na pracovištích zaměstnavatele 24

OV - Ve výuce Besedy s odborníky z praxe 21

OV - Vnější vztahy -

spolupráce, PR 

Navázat/prohloubit/plánovat/zlepšit vzájemnou spolupráci se 

zaměstnavateli/aktéry na trhu/výzkumnými organizacemi -
30



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

ROZVOJ ŠKOL JAKO CENTER CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
ČETNO

ST

CŽU - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti

koncepce a nastavení systému DV ve škole včetně komunikačních a 
informačních toků a marketingové strategie školy

19

CŽU - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti

Revize nabídky DV - analýza trhu vzdělávání, potřeb trhu práce, 
zájmu o vzdělávací programy, klientů, podmínek pro realizaci, 
ekonomického přínosu škole, výběr

31

CŽU - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti

Tvorba, revize, inovace, aktualizace obsahu programů DV ve 
spolupráci se zaměstnavateli (zvýšení kvalifikovanosti, adaptability 
a konkurenceschopnosti obyvatel kraje, reflektování trendů a 
potřeb regionu)

11

CŽU - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti

tvorba žádosti o autorizovanou osobu / (re)akreditaci 

/rekvalifikace
12



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

CŽU - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti

Marketing, propagace + osvěta (u zaměstnavatelů i 

veřejnosti) + zajištění poptávky (tvorba informačních 

materiálů, spolupráce se soc. partnery, médii...)

12

CŽU - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti
Připravovat nové akreditované programy 14

CŽU - Ve výuce

Realizovat kvalitně výuku - rekvalifikace nebo odborné 
profesní vzdělávání (otevřené kurzy nebo na zakázku), přípravu 
na složení zkoušky dle z. 179/2006 Sb. (i pro osoby 
znevýhodněné, cizince aj.)

11

CŽU - Ve výuce
Realizovat kvalitně výuku (zájmové / občanské / seniorské) -
jazyky, adaptační kurzy a ČJ pro cizince, ICT, keramika, …

18



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA INKLUZE
ČETNO

ST

I - Nákupy, prostory

bezbariérovost - reorganizace, úprava prostor pro výuku nebo 
výcvik, praxi, odstranění bariér, ergonomická úprava pracovních 
míst pohybově postižených žáků  (škola, střediska praktického 
vyučování, hospodářství aj.)

23

I - Nákupy, prostory

bezbariérovost - vybudování bezbariérového přístupu do školy 
(rampa, výtah/schodolez, terénní úpravy, podlahy, dveře, WC, 
parkovací místa…)

23

I - Rozvoj, školení PP prezenční forma vzdělávání 34



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA ICT
ČETNO

ST

ICT - Nákupy, 

prostory
Pravidelně modernizovat ICT 25

ICT - Nákupy, 

prostory

Podporovat budování školních platforem pro sdílení 

informací, intranetůVybudovat školní počítačovou síť a 
konektivitu/ budování, obnovování interní infrastruktury, Zajistit 
vysokorychlostní připojení školy k internetu

29

ICT - Nákupy, 

prostory
Zajistit aktuální SW + licence a jejich aktualizace 20

ICT - Nákupy, 

prostory
Vybavit běžné třídy multimediální technikou 24

ICT - Rozvoj, školení 

PP

Zvyšovat digitální gramotnost PP, např. práce s HW, SW, bezpečí v 
kyberprostoru, sociální sítě, cloudové služby, legislativa, didaktika, 
metody výuky, motivovat pedagogy ke vzdělávání a účelnému 
využívání ICT ve výuce

35



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA CIZÍ JAZYKY
ČETNO

ST

CJ - Nákupy, 

prostory
Zlepšit vybavenost škol pro výuku cizích jazyků 20

CJ - Rozvoj, školení 

PP
DV pro profesní rozvoj učitelů cizích jazyků (DVPP aj.) 26

CJ - Rozvoj, školení 

PP
výměnné pobyty, stáže a mobility pedagogických pracovníků 23

CJ - Rozvoj, školení 

PP

Rozvíjet jazykové schopnosti pedagogických pracovníků 

(jazyky pro všechny PP)
25

CJ - Spolupráce PP, 

aktivity, činnosti
Spolupráce se zahraničními školami 24

CJ - Ve výuce Podporovat mobility žáků do zahraničí 30

CJ - Vnější vztahy -

spolupráce, PR 
Studijní pobyty v zahraničí pro žáky 24



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
ČETNO

ST

ČG - Personální 

podpora
Zajistit pozici koordinátora gramotnosti 6

ČG - Nákupy, 

prostory
nákup beletrie, odborných textů, výukových materiálů 17

ČG - Nákupy, 

prostory
vybavení knihoven na školách 13

ČG - Rozvoj, školení 

PP

Zajistit DVPP pro podporu čtenářské gramotnosti ve výuce 
všeobecných i odborných předmětů, zvýšit odborné znalosti 
pedagogů

30

ČG - Ve výuce

Podporovat čtenářskou gramotnost napříč předměty, 
podporovat interdisciplinární výuku, praktikovat mezioborové 
učení

18



Nejčastější aktivity v jednotlivých strategických oblastech v 
ŠAP ve Zlínském kraji

PODPORA MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
ČETNOS

T

MG - Nákupy, prostory Zajistit finance na nákup učebních pomůcek, materiálů 15

MG - Rozvoj, školení PP
Realizovat vzdělávání pedagogů v matematické gramotnosti 
(MŠ - VOŠ) = OBSAH 26

MG - Ve výuce
Podpořit interdisciplinární výuku s důrazem na zvýšení úrovně 
matematické gramotnosti, Praktikovat mezioborové učení 19

MG - Nad rámec výuky
Nabízet a propagovat neformální a zájmové vzdělávání ve 
škole - např. matematické kroužky

17



Jakou podporu školám nabídl projekt P-KAP?

Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) nabídl školám:

 Možnost návštěvy odborného garanta P-KAP ve škole, která tvořila ŠAP

 Metodiku tvorby ŠAP, včetně příkladů pro jednotlivé tématické oblasti

 Videoprezentaci pro tvůrce ŠAP

 Semináře pro tvůrce ŠAP

 Semináře k tématům jednotlivých strategických oblastí v rámci přípravy nebo 
naplňování ŠAP

 Semináře k výměně zkušeností s tvorbou nebo naplňováním ŠAP



Děkuji Vám za pozornost.

Kontakt:

Mgr. Petr Pagáč, odborný garant P-KAP                     
petr.pagac@nuv.cz
tel. 775 583 521

mailto:petr.pagac@nuv.cz

