
Implementace Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje II 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Rusava, 20. října 2021

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ SŠ A VOŠ ZLÍNSKÉHO KRAJE



Základní informace o projektu

► Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

► Období realizace 01.01.2021 – 30.11.2023 (35 měsíců)

► Rozpočet projektu 203 180 300,56 Kč (žádost)

► Financování 85 % dotace EU, 10 % Státní rozpočet, 
5 % Zlínský kraj

► Způsob financování Ex-ante

► Počet partnerů 44

► Počet KA 9 klíčových aktivit (16 podaktivit)



Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání

pro území Zlínského kraje (KAP) vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve

školách ve Zlínském kraji.

Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání,

síťování, sdílení, předávání zkušeností a na zvýšení kvality odborného vzdělávání

a podnícení zájmu dětí a žáků o polytechnické obory a jejich studium cestou spolupráce

mezi mateřskými, základními, středními, vyššími odbornými a vysokými školami v regionu.

Další oblastí, na kterou je projekt zaměřen, je kariérové poradenství a jeho rozšíření

o nástroje eliminující předčasné odchody žáků ze vzdělávání za účelem lepšího uplatnění

absolventů škol na trhu práce.

Nedílnou součástí projektu je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, zvyšování

kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií a jejich využívání ve

výuce, podpora rozvoje gramotností, zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických

pracovníků či podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

IKAP II
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Realizační tým Zlínského kraje – věcná část

Odbor školství, mládeže a sportu

Krajské metodičky klíčových aktivit

Andrea Vorlová andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

Marta Müllerová marta.mullerova@kr-zlinsky.cz

Ivana Némethová ivana.nemethova@kr-zlinsky.cz

Denisa Snopková denisa.snopkova@kr-zlinsky.cz

mailto:andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz
mailto:marta.mullerova@kr-zlinsky.cz
mailto:veronika.bednarikova@kr-zlinsky.cz
mailto:denisa.snopkova@kr-zlinsky.cz


Podaktivity projektu

Polytechnické vzdělávání

► Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ – realizuje Univerzita

Tomáše Bati ve Zlíně a 9 realizátorů MAP či jejich zástupců

► Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky – realizuje 18 středních škol ZK a Hvězdárna

Valašské Meziříčí

► „POLY univerzita“- realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podpora rozvoje gramotností

► Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti – realizuje Střední odborná škola Luhačovice

► Podpora rozvoje matematické gramotnosti – realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

► Digitální škola – realizuje Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

► Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků - realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

► Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání - realizuje Univerzita Tomáše Bati ve

Zlíně

► Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálních

vzdělávacích potřeb žáků – realizuje Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro

další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

► Podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy - realizuje

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.



Podaktivity projektu

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství

► Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství – realizuje Zlínský kraj

► Akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství – realizuje Krajská hospodářská komora

Zlínského kraje

Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

► Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků - Vyšší odborná škola pedagogická

a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání ve Zlínském kraji

► Sborovna – realizuje Zlínský kraj

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

► Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – realizuje Zlínský kraj

Aktivity SŠ - Šablony

► Aktivity SŠ – Šablony – realizuje 17 středních škol ZK



Partneři projektu

Na realizaci se bude podílet celkem 44 partnerů s finanční účastí jakožto realizátorů jednotlivých aktivit.

► Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

► Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

► Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

► Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

► Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

► Střední průmyslová škola  polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

► Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

► Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

► Střední průmyslová škola Zlín

► Střední průmyslová škola Otrokovice

► Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

► Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

► Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

► Střední odborná škola Luhačovice

► Střední škola letecká s.r.o.

► MESIT střední škola, o.p.s.

► ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

► Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



Partneři projektu

► Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

► Obchodní akademie Kroměříž

► Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

► Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

► Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

► Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

► Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

► Místní akční skupina Podhostýnska, z.s.

► Město Vsetín

► Luhačovské Zálesí, o.p.s.

► Město Otrokovice

► Sdružení Mikroregion Rožnovsko

► MAS Staroměstsko, z.s.

► Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

► MAS Ploština, z. s.

► Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace



Partneři projektu - šablony

► Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

► Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

► Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

► Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

► Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.

► Stojanovo gymnázium, Velehrad

► Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

► Střední zdravotnická škola Kroměříž

► Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště



Sledujte nás

BulletIN BUĎTE IN
Informační občasník projektu KAP a IKAP II

Zkola.cz
Kalendář vzdělávacích akcí

Novinky & aktuality

Články



Důležitá sdělení

Aktivita Sborovna

Navazující na činnost pedagogických kabinetů v nových oblastech.

► Kariérové poradenství

► Asistenti pedagoga

► Speciální pedagogové 

► Pedagogové volného času

Od školního roku 2021/2022 se rozšiřujeme do dalších oblastí  např. 

► Koordinátorů podnikavosti, iniciativy a kreativity; 

► Školních psychologů …

► Zástupců ředitelů?

Máte zájem o využití Sborovny?

V jakých tématech?

Nabídněte prosím činnost Sborovny Vašim pedagogům.



Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Andrea Vorlová, metodik klíčových aktivit projektu IKAP II, 

tel.: +420 577 043 743 mobil: +420 731 555 053, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

mailto:andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz
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Centrum kariérového poradenství

► Poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům v oblasti kariérového

poradenství na základních a středních školách ve Zlínském kraji od roku

2018.

► Rozvoj kariérového poradenství na školách.

► NOVĚ: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.



V IKAP jsme realizovali:

► Webový portál pro kariérové poradce Průvodce kariérou

► Online Dotazník profesních zájmů pro žáky ZŠ a SŠ

► Metodika: Průvodce pro (školní) kariérové poradce

► Proškolených 68 školních kariérových poradců (akreditovaný 

program v rozsahu 110 hodin)



Portál Průvodce kariérou

- kariérové poradenství na základních a středních 

školách

- portál je určený pro KP, učitele, žáky i rodiče

- odborné články

- svět práce, volba povolání či vzdělávání

- databáze firem

- přehled škol



Dotazník profesních zájmů pro žáky ZŠ a SŠ

- vyplnění dotazníku je bez registrace a zdarma

- Hollandova typologie pracovních prostředí a osobnostních typů

- 30 - 45 minut

- zakomponování 30 klíčových profesí Zlínského kraje

- 300 různých povolání

- výsledky jsou zasílány na e-mail

- provázanost s Národní soustavou povolání, Burzou škol a
přehledem firem

- přes 1500 uživatelů

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/


Průvodce pro školní kariérové poradce

Nabízí inspiraci, prostor pro úvahy a zamyšlení nad vlastní poradenskou praxí.

Východiskem mezinárodní projekt NICE, výstupem byl popis 6 profesních rolí KP.

Publikace je rozdělena do dvou částí:

I. Profesní role kariérového poradce (poskytování informací, kariérové
poradenství, kariérové vzdělávání, řízení poradenských služeb, intervence sociálních
systémů, profesionalita + zhodnocování).

II. Spolupráce při realizaci školního kariérového poradenství (konkrétní tipy
na možnosti spolupráce s rodiči, pedagogy či zaměstnavateli)

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/pruvodce-pro-skolni-karierove-poradce/

+ rozšíření jednotlivých kapitol

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/pruvodce-pro-skolni-karierove-poradce/


Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje – aktuálně zajišťuje

► vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství,

► vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných 

odchodů,

► individuální konzultace pro školní kariérové poradce a další pedagogické 

pracovníky,

► zpracování praktických materiálů pro školní kariérové poradce Zlínského 

kraje,

► metodická podpora v oblasti prevence předčasných odchodů a 

implementace nástroje QUO VADIS a metody SAFE ARRIVAL do škol,

► spolupráci ve Sborovně při sdílení zkušeností za účasti odborné veřejnosti 

(další forma podpory).



Vzdělávání pro podporu poradenství na 

školách ve školním roce 2021/2022

► Vzdělávání v oblasti Kariérového poradenství: (9. 11. 2021)

► Přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace 

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 

10 vzdělávacích akcí: říjen 2021 – květen 2022

► Vzdělávání  pro podporu prevence předčasných odchodů 

(2 skupiny)

vzdělávací akce: říjen – listopad 2021

vzdělávací akce: březen – duben 2022



1. Poradenský proces, techniky KP, diagnostika

2. Vzdělávání KP (dostupnost, požadavky), NSK

3. Informační portály, komunikační technologie v KP

4. Spolupráce s rodiči, školami, zaměstnavateli, ÚP, marketingová komunikace

5. Propojení KP a formálního vzdělávání, propojení se školními předměty

6. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

7. KP pro žáky se SVP

8. Poskytování podpory při vykonávání KP formou koučování a supervize

9. Praktické informace k hledání zaměstnání, pracovní portály, tvorba osobního 
portfolia, sebeprezentaci (CV, motivační dopis)

10. Systémový rozvoj kariérového poradenství na škole.

Individuální a skupinové poradenství



Kariérové poradenství

Tým specialistek Centra kariérového poradenství:

Jana Galová           Kateřina Hašková           Věra Stojarová Libuše Tomanová



Prevence předčasných odchodů

Martina Němcová         Pavlína Vašátová Jarmila Peterková         Ivana Mikušková



CKP spolupracuje, zajišťuje



► 3. listopadu 2021 Veletrh práce a vzdělávání, Zlín, Kongresové centrum

► 22. října 2021 Technický jarmark, Valašské Meziříčí (7. – 9. třídy ZŠ)

► 5. listopadu 2021 Technický jarmark, Vsetín (7. – 9. třídy ZŠ)

Akce pro veřejnost na podporu kariérového 

poradenství 

(KHK ZK)
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Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Marta Müllerová, metodik klíčových aktivit projektu IKAP II 

tel.: +420 577 043 747 mobil: +420 731 555 195

e-mail: marta.mullerova@kr-zlinsky.cz nebo ckp@kr-zlinsky.cz

mailto:marta.mullerova@kr-zlinsky.cz
mailto:ckp@kr-zlinsky.cz


Prostor pro Vaše dotazy


