
        

 

 

Název a registrační 
číslo projektu: 
 
 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 
 

 

 

 

Bod programu 

 
1) Zahájení 

2) KAP 2017 

3) Představení IKAP 

4) Výstup z dotazníků KAP 

5) Společná diskuse 

6) Závěr 

 
 
Poskytnuté informace 
 

Bod 1. Zahájení 

Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu přivítal zpracovatele MAP a 
představil jednotlivé prezentující členy KAP. Dále podotkl, že setkání MAP a 
KAP je o vzájemné spolupráci, nikdo není nadřízený ani podřízený. 

Poté předal slovo věcnému manažerovi pro strategické plánování ve vzdělávání 
a odborné vzdělávání Ing. Radovanu Výsmekovi, pověřenému moderováním 
jednání. 

Ing. Výsmek zdůraznil, že aktivity KAP a MAP se budou potkávat především v 
oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Cílem jednání je dohodnout se na 

vzájemné spolupráci. 

Podal: 

PhDr. 
Stanislav 
Minařík 

 
Ing. 
Radovan 
Výsmek 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS  

Pracovní setkání se zpracovateli MAP 

Předmět schůzky: Setkání zpracovatelů KAP a MAP 

Přítomni: viz prezenční listina 

Datum konání: 14. 3. 2017 

Místo konání: 
Krajský úřad Zlínského kraje, budova 21, zasedací místnost zastupitelstva 
Zlínského kraje 

Čas konání: 13:00 – 15:00 (2 hodiny) 

Zapsal: Mgr. Ludmila Ševečková 
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Bod 2. KAP 2017 

Manažerka projektu KAP představila plánované aktivity projektu na rok 2017. 

 Projekt KAP je schválen MŠMT a zveřejněn na portálu Zkola, kde je 

možné se s ním seznámit. 

 Aktuálně probíhá aktualizace rámce pro investice do infrastruktury 

 V rámci projektu KAP jsou pro rok 2017 stanoveny 2 aktivity: 

 Průběžné vyhodnocování projektu 

 Realizace KAPu 

 Tematická setkávání ředitelů SŠ a VOŠ, workshopy, diskuse 

o Ke každému klíčovému tématu je připravena jedna akce. 

První akce k zlepšení řízení škol proběhla již v únoru 

(seminář pro žadatele – Šablony), další proběhne 

v březnu – Konference IN2017, zaměřena na 

podnikavost.  

Podal:  

Ing. Lenka 
Baťová 

Dotazy: 

Dotaz: V rámci aktualizace rámce pro investice do infrastruktury mají být do Rámce KAP 
zařazeny i projektové záměry speciálních škol zřizovaných podle § 48 a § 16 odst. 9. 
Projektové záměry některých z těchto škol jsou již zařazeny do MAP, mají z něj být vyřazeny? 

Odpověď: Tuto situaci prověříme, přikláníme se k názoru ponechat tyto školy i v MAP. 

 

Dotaz: Obdržíme pozvánky na Konferenci IN? 

Odpověď: Zvažujeme, zda poslat pozvánky přímo školám nebo zpracovatelům MAP. 

Na základě výsledků diskuse bylo dohodnuto, že pozvánky budou zasílány jak zpracovatelům 
MAP, tak i školám. Toto se týká i dalších akcí, které se budou v rámci harmonogramu aktivit 
KAP na rok 2017 pořádat.  

Bod 3. Představení IKAP 

V rámci OP VVV se chystá výzva Implementace krajských akčních plánů. 
Žadateli jsou kraje. Každý kraj může podat 2 projekty. 

 Zlínský kraj podá 2 projekty:  

 Podpora polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího 
profesního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti. 

Implementační projekt KAP – část polytechnické vzdělávání vychází 
z předešlého projektu Centra vzdělávání. Navíc budou zahrnuty i 
zdravotnické obory. Projektovými partnery by byly střední školy. 
Plánujeme zahrnutí nové aktivity -  praxe žáků gymnázií na středních 
odborných školách, včetně zdravotnických škol. Celková alokace 
finančních prostředků je 90 milionů Kč. 

            Aktivity: 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Kabinety  

 Krajské setkávání metodiků 

Podal: 

Ing. 
Radovan 
Výsmek 
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 Kariérové poradenství 

Změny od návrhové části: 

 Propojení kariérového poradenství se světem práce, se 
zaměstnavateli 

 Partner projektu – Krajská hospodářská komora ZK 

 Cílové skupiny: kariéroví poradci, žáci, rodiče, ZŠ a SŠ, 
zaměstnavatelé 
 
Klíčové aktivity: 
 

 Síť kariérových poradců, škol a spolupracujících 
zaměstnavatelů 

 Regionální web kariérového poradenství 

 Akce pro veřejnost 

 Interní akce (pro kariérové poradce, žáky a zaměstnavatele) 

 30 TOP profesí 

 Vzdělávací aktivity pro kariérové poradce (ZŠ a SŠ) 
 

 

 

 

Mgr. Lucie 
Šuráňová 

Dotazy: 

Dotaz: Jmenované 2 projekty jsou závazné pro všechny kraje? 

Odpověď: Realizace těchto projektů vyplynula z Krajského akčního plánu Zlínského kraje. 
Prioritní pro Zlínský kraj je polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství. Čtenářská a 
matematická gramotnost je zařazena do implementačního projektu povinně, a to na základě 
šetření ČŠI a zjištění špatných výsledků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Máme 
informace, že aktivita čtenářské a matematické gramotnosti bude povinná i v IMAP. 

Bod 4. Výstupy z dotazníků KAP 

Výstupy z dotazníků KAP prezentoval věcný manažer – koncepční expert 

Bylo osloveno 13 ORP, vrátilo se celkem 8 dotazníků. 

Výstupy z dotazníkového šetření:  

 Polytechnické vzdělávání. 

 Zapojení firem 

 Technické kroužky 

 Metodické kabinety 

 Odborné zapojení žáků 

 Čtenářská a matematická gramotnost 

 Čtenářské dílny 

 Upřednostněny všechny aktivity KAPu 

 Kariérové poradenství 

 Personální a materiální zabezpečení kariérových poradců 

MAP, které neodevzdaly dotazník, byly vyzvány, aby tak učinily, a to z důvodu 

Podal: 

Pavel Vrba 
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doplnění a zpřesnění výstupů z dotazníkového šetření.  

Dotazy: 

Dotaz: Dostaneme tyto prezentace, k dispozici? 

Odpověď: Z jednání bude vytvořen zápis, který bude rozeslán všem MAP a bude také 
zveřejněn na portále ZKOLA.cz. Přílohou zápisu budou také prezentace a wordovský 
dokument, ve kterém budou uvedeny činnosti KAP se zapojenými činnostmi ZŠ a MŠ.  

Bod 5. Společná diskuse 

Diskusi moderoval Ing. Radovan Výsmek. 

 

Dotaz: Jakou máte představu o zapojení ZŠ a MŠ do IKAP? Budou zapojeny všechny školy, 
nebo jen výběrové? A jak je popřípadě budete vybírat? 

Odpověď: aktivity v KAPu jsou stanovené. V IKAP jsou zahrnuty aktivity s největší efektivitou. 
Chceme se dohodnout na tom, co udělají MAPy a co KAP. Nemáme ambici zapojit všechny 
ZŠ, proto uvítáme vzájemnou spolupráci. U některých akcí jako např. Noc s Pythagorem je 
možné zapojení všech ZŠ. 

 

Dotaz: Kraj vyhlásí např. Noc Pythagorem, ZŠ se účastní a co jim nabídne kraj? Uhradí část 
nákladů? 

Odpověď: Je to jedna z možných variant podpory, která je realizovatelná. 

 

Dotaz: Bude možné čerpat finanční náklady na mzdy? 

Odpověď: Mzdy by měly být zahrnuty v nákladech. 

 

Dotaz: Máte finančně rozklíčovány aktivity -  kolik peněz půjde do jednotlivých škol?  

Odpověď: protože ještě neznáme konečné znění výzvy, nejsme schopni nyní odpovědět. 

 

Dotaz: Je možné oddělit ZŠ a víceletá gymnázia např. v soutěžích? 

Odpověď: U soutěží vyhlašovaných MŠMT jsou stanovená jasná pravidla. U soutěží 
vyhlašovaných např. krajem by to bylo možné, ale je otázkou, zda je to smysluplné. 

 

Dotaz: Vznikne v rámci projektu na kariérové poradenství nový webový portál?  

Odpověď: Ne, informační platforma pro kariérové poradenství bude součástí portálu Zkola.cz 

 

Dotaz: Bylo by dobré, kdyby MAP mohl nabídnout školám aktivity, kterých by se chtěly 
zúčastnit. Poté by se vědělo, po čem školy volají, v rámci IKAP by došlo k zastřešení a v rámci 
IMAP doladění.  

Odpověď: Vytvoříme modulovou nabídku aktivit pro téma čtenářská a matematická 
gramotnost, jejíž součástí budou i anotace jednotlivých aktivit. Pro obě strany by bylo také 
prospěšné podepsat memorandum o spolupráci, které přichystáme na další jednání. 

 

Dotaz: Kdo by měl podepsat memorandum? 

Odpověď: Dohoda by byla mezi zpracovateli MAP a KAP. 
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Další náměty: 

 bylo by vhodné nabídnout stanovené aktivity všem (např. logické hry).  

 To, co nebude možné řešit v rámci KAP, budou řešit MAP. 

 Vytvořit modulovou nabídku pro MAP. 

 Zařadit ZUŠ do KAP (např. v rámci čtenářské gramotnosti). 

 Soutěž v LEGO robotech. 

Bod 6. Závěr 

Moderátor poděkoval zpracovatelům MAP za účast a aktivní zapojení do 
jednání o vzájemné spolupráci a požádal zpracovatele MAP, kteří 
neposlali vyplněné dotazníky o jejich zaslání. Příští jednání KAP a MAP 
bude zaměřeno na modulovou nabídku aktivit a uskuteční se v úterý 
9.5.2017 ve 13:00. Všem účastníkům jednání bude rozeslána pozvánka.  

Podal: 

Ing. 
Radovan 
Výsmek 

  

 
 
 

ZÁPIS ODSOUHLASILI 

Název organizace: Krajský úřad Zlínského kraje 

Jméno, příjmení, titul a funkce: Ing. Lenka Baťová, projektový manažer 

Podpis:  

  


