
 
 

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007) 

Zápis z workshopu pro ředitele škol 

 

Termín: 21. 11. 2016, 10:00 – 15:30 

Místo jednání: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, Vavrečkova 275, Zlín, Posluchárna III 
335/U1 

 

1) Zahájení jednání 

Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PhDr. Stanislav Minařík představil přítomným 
účastníkům nově zvolené radní - radního pro oblast školství Mgr. Petra Gazdíka a radního pro 
oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu Mgr. Miroslava Kašného.  

Mgr. Petr Gazdík 

Radní pro oblast školství následně přivítal všechny přítomné ředitele škol a školských zařízení 
Zlínského kraje, pronesl úvodní řeč a zahájil program workshopu. 

Mgr. Miroslav Kašný  

Radní pro oblast mládeže a sportu rovněž přivítal všechny přítomné ředitele škol a školských 
zařízení Zlínského kraje a pronesl úvodní řeč. 

 

2) Informace České školní inspekce 

PhDr. Vlastislav Kožela  

Ředitel Zlínského inspektorátu ČŠI představil ředitelům škol plán inspekční činnosti na následující 
období, upozornil na problémové oblasti.  

 

3) Informace o zpracování Místních akčních plánů (MAP)  

Ing. Radovan Výsmek – Věcný manažer pro strategické plánování - Představení a náplně 
jednotlivých Místních akčních plánů 

 Bylo představeno zacílení KAP a MAP, mapa vymezení území pro realizaci projektu MAP a 
určení oprávněného žadatele. 

 Dále vyjmenovány relevantní výstupy KAP a MAP. 

 Byl prezentován soulad KAP a MAP a intervence KAP a MAP. 

 Byly představeny investiční projekty do IROP. 
 
 
 
 



 
4) Informace odboru školství  

Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PhDr. Stanislav Minařík podal účastníkům workshopu 
informace o interních záležitostech odboru. 

 

5) Aktuální informace KAP  

Ing. Lenka Baťová, hlavní manažer projektu - Projekt KAP ve Zlínském kraji 

 Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, 
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. 

 KAP má přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání. 

 KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem, jeho principem je stavět 
na tom, co v kraji již vzniklo a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a tyto 
převést do zacílených a konkrétních aktivit. 

 Byla představena klíčová témata povinná a nepovinná, která budou v rámci KAP pro území ZK 
řešena. 

 Projekt je ve fázi realizace. 

 Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK jsou Regionální stálá konference a Pracovní 
skupina Vzdělávání a dále Minitýmy / platformy projektu KAP ZK. 

 Představen harmonogram a aktivity KAP ve Zlínském kraji. 

 Zařazení projektových záměrů jednotlivých zřizovatelů (resp. škol) do Rámce je podmínkou 
pro případnou realizaci těchto projektů v rámci výzev IROP SC 2.4. 

 

Mgr. Lucie Šuráňová - věcný manažer, koordinátor a Pavel Vrba - věcný manažer, koncepční 
expert 1 - Prioritizace potřeb na území kraje 

 Představena prioritizace potřeb na území kraje a proč k ní dochází. Jaké jsou cíle a zdroje 
prioritizace, postup tvorby a následná struktura.  

 Byly stanoveny obecné priority, které vychází z klíčového tématu nebo jeho části. Dále 
obecné cíle – cíle v Analýze potřeb v území, zjištěno z dotazníkového šetření. Následně dílčí 
cíle – opatření v Analýze potřeb v území, opět v dotazníkovém šetření. A v závěru navržené a 
doporučené aktivity. 

 Byl vysvětlen postup při stanovování kritérií splnění u jednotlivých dílčích cílů. 

 

Mgr. Jana Vodáková, MBA - věcný manažer, koncepční expert 2 – Minitýmy, návrh řešení KAP 

 Byly představeny ustanovené minitýmy pro projekt KAP. 

 Informace o jednání minitýmů jsou dostupné na portálu školství ZK www.zkola.cz.  

 Byl představen návrh řešení KAP 
 Podpora inkluze 
 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 rozvoje 
 Rozvoj výuky cizích jazyků, čtenářská a matematická gramotnost 

http://www.zkola.cz/


 
 ICT kompetence 

 Byl přednesen návrh šablon a návrh krajských implementačních projektů. 
 
 

6) Informace a podmínky zpracování školních akčních plánů a akčních plánů 

Mgr. Petr Pagáč – odborný garant P-KAP - Akční plánování a možnosti škol, Školní akční plán 

(ŠAP) a Plán aktivit (PA) 

 Byly představeny hlavní dokumenty a aktéři a popsáno k čemu se v projektu směřuje.   

 Jaké jsou podporované strategické oblasti, tzv. oblasti intervencí. 

 Pro tvorbu PA platí stejná pravidla a postupy jako pro tvorbu ŠAP. 

 ŠAP bude pro všechny povinné oblasti, příp. další nepovinné i vlastní, PA bude jen pro 

vybranou oblast nebo oblasti povinné, nepovinné i vlastní. 

 Byly prezentovány možnosti škol zapojení se do projektů - „Šablony“, nebo-li projekty se 

zjednodušeným vykazováním. 

 Dále byla přestavena témata „šablon“, která budou ve výzvě 2016.  

 Další možností škol zapojení se do projektů jsou Individuální projekty ostatní (IPo). 

 Byl představen dlouhodobý cíl tvorby ŠAP, dále jaké příležitosti vytvoření ŠAPu přináší, 

uplatnění strategických oblastí v ŠAP a šablonách, která témata „šablon“ jsou plánována pro 

jednotlivé oblasti a jakou podporu školám nabízí projekt P-KAP.  

 

7) Výzvy OP VVV pro střední školy   

Aktuální informace (H. Barbořáková, MŠMT ČR) 

Podány aktuální informace o systému OP VVV, o projektu Krajských a Místních akčních plánů. 
Dále o šablonách, které budou vyhlášeny v prosinci 2016. Byl popsán systém zjednodušeného 
vykazování a spolupráce s projektem P-KAP – ředitelé. V závěru prezentace byla podána 
informace o stavu podaných žádostí do výzvy IROP 32 a 33. Následovaly dotazy účastníků 
workshopu. 

 
8) Závěr, diskuze 


