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Plánované aktivity KAP do konce roku 2020

• Digitální vzdělávání v době (nejen) covidové

• Ladění 

• Kariérové poradenství

• Vzdělávání pro management SŠ a VOŠ
• 15.-16. 12. 2020

• ??? Aktivity na další klíčová témata ???
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Digitální vzdělávání v době (nejen) covidové

• Teams, One Drive, One Note, Forms

• 27 přihlášených SŠ

• Lektorský tým
• Doplnění
• Proškolení 5.-6. 10. 2020

• Harmonogram

• Vzdělávání ve školách od ½ října
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Projekt IKAP II
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• I/2021 – XI/2023 

• 44 partnerů

• 206 mil. Kč

Polytechnické 
vzdělávání

Podpora rozvoje 
gramotností

Podpora rovných 
příležitostí ve 

vzdělávání

Prevence 
předčasných 

odchodů ze vz. 
a rozvoj KP 

Zvýšení kvality 
vzdělávání 

budoucích ped. 
pracovníků

Sborovna

Podpora kompetencí 
k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě
Aktivity SŠ – šablony                 



Projekt IKAP II
Polytechnické vzdělávání
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Vzdělávání PP 

MŠ/ZŠ/SŠ
• Aktivity s MAP

• Vzdělávání s UTB (pro PP ZŠ a SŠ)

• Vzdělávací workshopy 

• Letní školy 

Vzdělávací aktivity SŠ
• sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ

• volnočasové aktivity pro žáky ZŠ,

• volnočasové aktivity pro žáky SŠ, 

• vzdělávací aktivity pro žáky oborů 

všeobecného vzdělávání (gymnázia), 

• vzdělávací aktivity pro děti v MŠ

• příměstské tábory pro žáky ZŠ

POLY univerzita
• Mobilní aplikace

• Databáze aktivit

• Sběr kreditů 

• Umožní přímé zapojení rodičů

• Absolventi



Projekt IKAP II
Podpora rozvoje gramotností
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Digitální škola
• Maximální využití DT v přípravě na vyučovací 

hodinu

• Realizace vlastní vyučovací hodiny pomocí DŮM 

a DT

• Využití DT v procesu učení se a v dovednostech 

zpracovat a prezentovat informace.

Podpora rozvoje 

čtenářské gramotnosti
• Ladění – setkání učitelů českého jazyka 

Zlínského kraje

• Workshopy na 8 různých témat pro PP a 

knihovníky

• Autorská čtení 

• Filmové workshopy

Podpora rozvoje 

matematické gramotnosti
• Vzdělávání PP

• Soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

• Soutěž pro týmy žáků 4. a 5. tříd

• Procházky s MaZlíKem

• Tvorba Matematické expozice pro Experimentárium



Projekt IKAP II
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 
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Podpora nadaných a mimořádně nadaných 

žáků

• Centrum podpory nadání při UTB 
• Semináře pro PP ZŠ a SŠ
• 10 pilotních škol – vyhledávání 

nadaných a práce s nimi
• Aktivity pro nadané na UTB

Využití šachů k podpoře rovných příležitosti 

ve vzdělávání

• Rozvoj mentálních schpností 
• Podpora zavádění šachové pedagogiky 

do výuky
• Volnočasové aktivity

Vzdělávání PP MŠ, ZŠ a SŠ ZK

v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků
• Vzdělávání KPPP
• 6 seminářů a 1 vzdělávací program

Podpora začlenění socio-ekonomicky 

znevýhodněných žáků v podmínkách školy

• Pilotní aktivita pro 15 škol
• Sociálně-pedagogické poradenství ve 

spolupráce se ŠPP
• Metodická příručka a konference



Projekt IKAP II
Rozvoj KP vč. prevence předčasných odchodů ze vz.
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Implementace na 

školách
• Nástroj Quo Vadis?

• Metoda Safe Arrival

Metodická podpora

k rozvoji poradenství na 

školách
• Tvorba nových, sběr stávajících a prezentace

praktických materiálů pro kariérové poradce

• Poskytování individuálních a skupinových 

konzultací pedagogickým pracovníkům k podpoře 

poradenství na školách

• Vznik a rozvoj samostatné sekce k tématu 

prevence předčasných odchodů na krajském 

webovém portálu 

Vzdělávání pro podporu poradenství 

na školách
• Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

• Vzdělávání pro podporu prevence předčasných odchodů 

• Přípravných kurz pro složení zkoušky k získání profesní kvalifikace Kariérový 

poradce pro vzdělávání a profesní dráhu 



Projekt IKAP II
Zvýšení kvality vzdělávání budoucích PP
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Metodické centrum praxe
• Poskytování komplexních aktivit vedoucích k propojení teoretické a 

praktické přípravy k výkonu regulované profese PP

• Aktivity poskytující podporu začínajícím učitelkám a učitelům MŠ 

• Aktivity na podporu vytváření prostředí ve školách pro realizaci žákovských 

praxí.

Tvorba metodiky
• Tvorba a realizace specializovaných dlouhodobých vzdělávacích program

• Tvorba metodiky k těmto vzdělávacím programům



Projekt IKAP II – Sborovna
Zvyšování kompetencí PP a prac. ve vzdělávání ve ZK
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… a jiné…

vzdělávání

metodika

sdílení sdílení
metody a formy

odborné kompetence

Asistentů 
pedagoga

metody a formy
Kariérového 
poradenství



Projekt IKAP II
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
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Podnikatelská akademie
Cílem je implementovat na vybrané školy nástroj, 

který jim pomůže s rozvojem podnikavosti, iniciativy 

a kreativity u žáků, s akcentem zejména na rozvoj 

podnikatelského myšlení. 

• Workshopy vedené lektorem

• Vyhodnocení realizovaných workshopů, 

konzultace s odborníkem a příprava 

pedagogických pracovníků pro samostatné 

vedení workshop

• Workshopy vedené pedagogickými pracovníky

• Networking

Zážitkový kurz kreativity 

a podnikavosti 
Cílem je vytvořit a zrealizovat zážitkový kurz 

kreativity a podnikavosti pro pedagogické pracovníky 

a žáky vybraných škol

• Vývoj kurzu a nastavení metodiky implementace

• Workshopy vedené lektorem

• Vyhodnocení realizovaných workshopů a návrhy 

na aktualizaci konceptu

• Networking,



RAP a Rámec pro investice do infrastruktury SŠ, 
VOŠ a konzervatoří pro výzvy IROP (2021-2027)
• 30. 9. 2020 – první návrh zaslán RSK

• Uzavření rámce (schválení v RSK) do 31. 12. 2020

• Možné úpravy do vyhlášení výzvy IROP

• Doposud neznáme alokaci pro Zlínský kraj

• Podporované aktivity:
• podpora vybudování a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ/VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve 

vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi pro formální, 
zájmové, neformální a další vzdělávání a celoživotní učení;

• budování vnitřní konektivity škol;
• vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
• budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve 

školách (např. kabinety);
• vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatoří vedoucí k 

sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které 
by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

• budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií umožňující zvyšování kvality 
poskytovaných služeb.
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Kariérové poradenství

• Spuštěn interaktivní dotazník profesních zájmů na Průvodci kariérou na 
portále ZKOLA

• https://www.zkola.cz/

• https://pruvodcekarierou.zkola.cz/
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Informace
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• Portál ZKOLA
• www.zkola.cz

• Zpravodaj
• BulletIN BuďteIN

• Facebook
• www.facebook.com/KAPZK

http://www.zkola.cz/
http://www.facebook.com/KAPZK


Děkujeme za pozornost
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