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

Je stanoveno 6 oblastí povinných pro ŠAP (pro PA možno vybrat jen některé):

 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

Nepovinné - Čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence a výuka cizích 
jazyků.

Dotazníkové šetření na SŠ zaměřené na stav a cíle v těchto oblastech ukázalo, že SŠ  
tyto oblasti v různé míře rozvíjejí a plánují rozvíjet, přestože objektivní podmínky k 
tomu nejsou vždy příznivé. 

Začínající programové období ESF by však mělo přispět k zlepšení těchto podmínek. 

Tvorba ŠAP by měla být klíčovým východiskem v tomto procesu.



Jaký je rozdíl mezi ŠAP a PA?

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

Rozdíl mezi ŠAP a PA: 

 ŠAP bude pro všechny povinné oblasti (+ příp. další nepovinné i vlastní).

 PA bude jen pro vybranou oblast nebo oblasti (povinné, nepovinné i vlastní).

Š
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Plán aktivit lze chápat
jako podmnožinu ŠAP.



Jaké jsou možnosti škol zapojit se do projektů?

„Šablony“ - projekty se zjednodušeným vykazováním

Budou probíhat v návaznosti na výzvy  OP VVV a podmínky v těchto výzvách. 

 Výzva podzim 2016

• témata zaměřená na podporu pracovníků školy (zaplacení úvazku nebo DVPP)

• zatím nebude třeba ŠAP

 Výzva 2017 nebo 2018

• témata zaměřená na podporu vzdělávání v oblastech povinných intervencí

• už bude třeba mít zpracovaný ŠAP, který v sobě bude zahrnovat cíle a úkoly 

řešené jak šablonami 2016, tak šablonami 2017, resp. 2018

 Další výzva pravděpodobně 2019 nebo 2020

• podmínkou opět zpracovaný ŠAP, který bude navazovat na předchozí ŠAP



Která témata „šablon“ budou ve výzvě 2016?

 Školní asistent – personální podpora SŠ

 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ

 Školní psycholog – personální podpora ZSŠ

 Sociální pedagog – personální podpora SŠ

 ICT technik

 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

 Kariérový poradce

 DVPP (různé počty hodin, různá zaměření)

 Tandemová výuka na SŠ – pedagog + pedagog/odborník z praxe/rodilý mluvčí

 CLIL ve výuce na SŠ (odborný předmět v cizím jazyce)

 Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu

 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Konkretizace podmínek a možností bude obsažena ve výzvě.

úvazky



Jaké jsou další možnosti škol zapojit se do projektů?

IPo - individuální projekty ostatní

 Výzva pravděpodobně 2. pololetí 2017 nebo 2018.

 Výrazně vyšší finanční podpora než u šablon.

 Podmínkou bude zpracování ŠAP, který bude detailně stanovovat cíle a úkoly 
v jednotlivých strategických oblastech (oblastech intervencí), k nimž se školy
vyjadřovaly v dotazníkovém šetření (vyplněný dotazník bude podklad, nikoliv diktát).

 Projekty získá jen omezený počet škol, v návaznosti na hodnocení hodnotitelů OP VVV.

 Příjemci projektů možná nebudou přímo školy, ale kraje, které projekty zastřeší. 
Bude se ale jednat o projekty pro konkrétní školy, které budou mít ŠAP.



Jakou roli budou mít projekty krajů?

IPo - individuální projekty ostatní

 Výzva pro kraje pravděpodobně v 1. pololetí 2017.

 Obsahově zaměřeno na vytváření a podporu tematických sítí a partnerství:

• v návaznosti na priority stanovené pro příslušný kraj v jeho KAP

• možná s některými povinnými tématy společnými pro všechny kraje

 Zapojení škol v partnerstvích/sítích nastane v návaznosti na jejich ŠAP.



Jaký je dlouhodobý cíl tvorby ŠAP?

 Projekty – přímý hmotný efekt pro školy navazující se na ŠAP
ŠAP je třeba začít tvořit už souběžně s šablonami 2016 a provázat je.

 Dlouhodobý efekt: 

• posílení strategického plánování a řízení školy,

• zatraktivnění image školy směrem k veřejnosti 

("škola ví, co chce, systematicky nastavuje a realizuje").

Je nesporné, že kvalitní vzdělávání žáků, které se v českých školách uskutečňuje, 
je nesmírně náročná činnost, a že každá další aktivita přináší škole enormní zátěž.

Tvorba ŠAP se však školám určitě zúročí.



Jaké příležitosti vytvoření ŠAPu přináší?

 Finanční

 Možnost získat projekty IPo pro školu

 Možnost uplatnit se v krajských projektech „Tematické sítě a partnerství“

 Manažerskou

 Posílit v řízení školy strategickou a plánovací dimenzi
(je sice nutné začlenit povinné oblasti, ale lze začlenit i vše ostatní, co škola

chce rozvíjet)

 Marketingovou

 "Víme, co chceme, a realizujeme to"



O co v ŠAPu jde?

 Definovat strategické oblasti školy

 V rámci strategických oblastí stanovit priority a cíle školy

 Stanovit a specifikovat činnosti školy vedoucí k dosažení cílů, vytvořit konkrétní 
plán

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



Uplatnění strategických oblastí v ŠAP a šablonách 

Upřesnění:

Pro šablony 2016 ještě ŠAP není třeba.

Pro šablony 2017, resp. 2018, už bude třeba.

„Šablony“ jsou nástrojem k naplnění cílů ŠAPu – vazba na dotazník. 



Která témata „šablon“ jsou plánována pro jednotlivé oblasti?

Rozvoj kariérového poradenství

 Kariérový poradce (úvazek)

 DVPP

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 DVPP (např. projektová výuka)

 Tandemová výuka pedagog + odborník z praxe

 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu

Podpora polytechnického vzdělávání 

 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 
(společně s oblastí Podpora OV vč. spolupráce škol a zaměstnavatelů)

 DVPP

 Tandemová výuka pedagog + odborník z praxe, příp. pedagog + VŠ pedagog

 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu



Která témata „šablon“ jsou plánována pro jednotlivé oblasti?

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 DVPP (např. získání znalostí jak vyškolit instruktory praktického vyučování)

 Tandemová výuka pedagog + odborník z praxe

Podpora inkluze

 Školní asistent
 Školní speciální pedagog
 Školní psycholog

 Sociální pedagog
 DVPP



Která témata „šablon“ jsou plánována pro jednotlivé oblasti?

Rozvoj výuky cizích jazyků

 DVPP
 Tandemová výuka pedagog SŠ + rodilý mluvčí
 CLIL ve výuce na SŠ (odborný předmět v cizím jazyce)

ICT kompetence

 ICT technik
 DVPP

 Tandemová výuka pedagog SŠ + ICT technik
 Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu

Čtenářská a matematická gramotnost

 DVPP
 Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu



Jakou podporu školám nabízí projekt P-KAP?

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

 Možnost návštěvy odborného garanta P-KAP ve škole, která tvoří 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
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