
Společné vzdělávání 
v krajském akčním plánování

Zlín, 30. 8. 2021



Co je KAP?
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NÁSTROJSYNERGIE

PROJEKT

DOKUMENT

ŠIKK



Priority ŠIKK
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Podpora

školních

poradenských

pracovišť
• Rozvíjet školní poradenská 

pracoviště

• Vzdělávat odborné 

pracovníky školních 

poradenských pracovišť a 

vedení škol

• Podporovat spolupráci 

ŠPP a ŠPZ

Podpora 

nadaných a 

mimořádně 

nadaných žáků
• Zkvalitnit identifikaci 

/diagnostiku nadaných a 

mimořádně nadaných

• Rozvíjet formy práce s 

nadanými a mimořádně 

nadanými

• Podporovat 

mimoškolníaktivity při 

rozvoji nadání

Podpora žáků

se speciálními

vzdělávacími

potřebami
• Zkvalitnit identifikaci žáků

se SVP

• Rozvíjet formy práce se

žáky se SVP

• Podporovat prevenci

předčasných odchodů ze

vzdělávání

• Podporovat bezbariérovost

Další aktivity

vedoucí

k podpoře

inkluze
• Sledovat vývoj rovných

příležitostí ve vzdělávání

ve Zlínském kraji



Aktivity realizované v KAP
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• Konference 
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ mýty a fakta o inkluzi

• Diskuzní fórum 
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

• Školská inkluzivní koncepce Zlínského kraje

• VE TŘÍDĚ SPOLEČNĚ
krajská konference pro asistenty pedagoga, učitele/učitelky 
a pracovníky školních poradenských pracovišť

• WEBINÁŘE pro asistenty pedagoga

• AŽ SE SEJDEME VE ŠKOLE 
webinář pro učitele/ky čekající na své žáky

• kyberDĚTI v sítích
webináře ke kybernetické bezpečnosti pro pedagogické 
pracovníky a rodiče žáků ZŠ a SŠ

Uskutečněné

• Konference
Moderní školní poradenské pracoviště

• Role školních psychologů v ŠPP

• Podzimní webináře (připravujeme na říjen 2021)
Emocionální sebeobrana
Agresoři a manipulativní jednání 
Jak se bránit
Krizové situace

V realizaci



Projekt IKAP II
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Polytechnické 
vzdělávání

Podpora rozvoje 
gramotností

Podpora rovných 
příležitostí ve 

vzdělávání

Rozvoj KP vč. 
prevence 

předčasných 
odchodů ze vz.

Zvýšení kvality 
vzdělávání 

budoucích ped. 
pracovníků

Sborovna

Podpora kompetencí 
k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě
Aktivity SŠ – šablony                 



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 
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 
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Vzdělávání PP MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálně 
vzdělávacích potřeb žáků

IX/2021 X/2021 XI/2021 XII/2021 I/2022 Téma

7. 9. 2021 9. 11. 2021 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

18. 10. 2021 11. 1. 2022 
Prakticky zaměřený seminář pro AP: Speciální vzdělávací 

potřeby žáků s VPCH

15. 9. 2021 20. 10. 2021 10. 11. 2021 15. 12. 2021 19. 1. 2022
První zdravotnická a psychologická pomoc u dětí se SVP při 

mimořádných událostech

14. 9. 2021 5. 1. 2022 Učitel a náročné situace ve škole

19. 10. 2021 Sociálně-emocionální rozvoj a jeho význam ve školní práci

2. 11. 2021 Podpora žáků nejen se SVP, jejich motivace a hodnocení

20. 9. 2021 25. 10. 2021 15. 11. 2021 13. 12. 2021
Jak pracovat s dětmi se SVP při využití jógy a netradičních 

pohybových aktivit



Projekt IKAP II 
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 
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kontaktujte Andreu Vorlovou, metodičku aktivity Sborovna

e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

tel. 577 043 743

mailto:andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz


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 – Centrum kariérového poradenství
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Vzdělávaní pro podporu poradenství na školách

7. 10. a 4. 11. 2021 – Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 

• Uvedení do terminologie a zmapování aktuální situace předčasných odchodů ze 
vzdělávání v České republice a ve Zlínském kraji

• Možné příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání

• Teorie vysvětlující předčasné odchody ze vzdělávání

• Fáze předčasného odchodu ze vzdělávání

• Bližší informace a přihlášky: ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

• Martina Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

• Vladimíra Šmídková, Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

mailto:ckp@kr-zlinsky.cz


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

podpořit další 

skupiny 

pedagogů…

vzdělávání

metodika

sdílení sdílení
metody a formy

odborné kompetence

Asistentů 

pedagoga

metody a formy



Projekt IKAP II – Sborovna
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Sborovna se setkává v sekcích:

• Asistenti pedagoga

• Kariérové poradenství – 22. 9. 2021

• Pedagogové volného času – 5. 10. 2021

• Speciální pedagogové

Plánujeme založit sekce:

• Dětských domovů 

• Koordinátorů podnikavosti, iniciativy a kreativity

• Zástupců ředitelů škol

• Školních psychologů



Projekt IKAP II – Sborovna
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V případě 

• zájmu o účast

• dotazů 

• iniciování nové sekce

kontaktujte Andreu Vorlovou, metodičku aktivity Sborovna

e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

tel. 577 043 743

mailto:andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz


Projekt IKAP II
Šablony
Aktivity SŠ financované jednotkovými náklady (Šablony)

V rámci IKAP II jsou ve Zlínském kraji podpořeny Šablony:

• Zapojení odborníka z praxe do výuky

• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

• Personální podpora – koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

• Personální podpora – školní kariérový poradce
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Informace
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• Portál ZKOLA
• www.zkola.cz

• Zpravodaj
• BulletIN BuďteIN

• Facebook
• www.facebook.com/KAPZK

• YouTube
• kanál „KAP Zlínský kraj“

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


Děkuji za pozornost
Radovan Výsmek
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