
KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání 

Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti a kvality polytechnického vzdělávání v oblasti 

předškolního vzdělávání 

 

Dílčí cíl A4.1.1: Zajistit mateřským školám dostatečné materiálně - technické vybavení  

Kritérium splnění: Minimálně 60 % mateřských škol zlepší své materiální i technické vybavení a bude 

soustavně využívat již vytvořené výukové programy a pomůcky prostřednictvím: 

 Využívání šablon pro MŠ 

 Využívání potenciálních finančních zdrojů partnerských firem v kraji 

 Využívání výukových programů a pomůcek (v rámci spolupráce s ostatními školami, školskými 

zařízeními a neziskovými organizacemi) 

 

Dílčí cíl A4.1.2: Zajistit pedagogickým pracovníkům mateřských škol vzdělávání v oblasti polytechnické 

výchovy 

Kritérium splnění: Minimálně 60 % mateřských škol bude aktivně spolupracovat se vzdělávací institucí 

a využije některou z následujících aktivit: 

 Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím vhodných vzdělávacích akcí 

v rámci DVPP 

 Tvorba vlastních výukových materiálů a pomůcek nebo ve spolupráci s dalšími mateřskými 

školami, školskými zařízeními a neziskovými organizacemi 

 

Obecná priorita A5: Podpora polytechnického vzdělávání na středních a základních školách 

Obecný cíl A5.1: Zajistit oborové portfolio středních škol v souladu s možnostmi uplatnění 

absolventů na trhu práce a přispívat k jeho naplnění 

 

Dílčí cíl A5.1.1: Zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných oborů  

Kritérium splnění: Minimálně 60 % středních škol bude zapojeno do aktivní spolupráce se základními 

školami (motivační akce pro ZŠ, využití laboratoří, dílen, příprava výukových materiálů, pořádání 

exkurzí); pedagogičtí pracovníci z minimálně 15 % škol absolvují polytechnické vzdělávání, těchto 

kritérií bude dosaženo prostřednictvím realizace některých z uvedených aktivit: 



 Udržení  nastavené struktury  podílů přijímaných žáků ke střednímu vzdělávání, včetně 

základního poměru žáků přijímaných do maturitních a nematuritních oborů 

 Zajištění dostatečné podpory materiálního vybavení řemeslných oborů na středních školách 

 Podporování atraktivity technických a přírodovědných oborů v rámci aktivní spolupráce 

základních a středních škol (podpora volnočasových aktivit, sdílení dílen, zapůjčení výukových 

materiálů, rozvoj center technického a přírodovědného vzdělávání, podpora badatelsky 

orientovaného vyučování, pobytu v přírodě apod.) 

 Posílení výuky chemie, fyziky a dalších přírodních věd v rámci volitelných předmětů 

 Zajištění finančních prostředků na zkvalitnění materiálního vybavení, pořízení výukových 

materiálů, učebních pomůcek a využití prostředků a nástrojů ICT 

 Podporování mezinárodní i regionální mobility, projektové aktivity žáků i pedagogů 

 Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol (podílí se na náboru žáků  

a kariérovém poradenství, tvorbě školních vzdělávacích programů, účasti u závěrečných 

zkoušek apod.) 

 Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání 

 

Obecná priorita A6: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Obecný cíl A6.1: Podpora environmentální výchovy ve školách a školských zařízeních 

 

Dílčí cíl A6.1.1: Rozvoj žákovských znalostí, dovedností a postojů potřebných pro environmentálně 

odpovědné jednání 

Kritérium splnění: Minimálně 50 % škol zahrne do vzdělávacího procesu některou z níže uvedených 

aktivit zaměřenou na environmentální problematiku: 

 Účast žáků v přírodovědných a ekologických olympiádách, soutěžích, přehlídkách, konferencích  

 Tvorba a využití výukových programů ve vzdělávacím procesu, a to ve spolupráci 

s kompetentními neziskovými organizacemi nebo ve spolupráci s jinými školami a školskými 

zařízeními  

 Začlenění environmentální výchovy ve školních vzdělávacích programech MŠ, ZŠ, SŠ  

a VOŠ, důraz na naplňování průřezového tématu Environmentální výchova/Člověk a životní 

prostředí 

 Motivování žáků k environmentálně odpovědnému jednání - využití příkladů dobré praxe 

 

Dílčí cíl A6.1.2: Zapojení škol do vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální 

výchovu (MŠ, ZŠ, SŠ), vytvoření komplexní sítě proškolených pracovníků v oblasti EVVO, zejména 

školních koordinátorů EVVO a prezentace příkladů dobré praxe 



Kritérium splnění: Minimálně 50 % škol bude aktivně spolupracovat s některým ze subjektů 

zabývajících se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou a na vzdělávání pedagogů  

a lektorů v oblasti EVVO a zrealizuje některou z uvedených možností: 

 Využití šablon (škola bude mít proškoleného koordinátora na EVVO, škola bude mít zpracován 

školní program EVVO) 

 Umožnění vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti EVVO  

 Využívání výukových programů a metod aktivní výuky (např. projektového vyučování) v rámci 

mezipředmětových vztahů a volnočasových aktivit k posílení praktické ekologické výchovy  

 Podpora environmentálně šetrného provozu škol a školských zařízení 

 Aktivní spolupráce (i mezinárodní) se subjekty zabývajícími se environmentálním vzděláváním, 

výchovou a osvětou 

 Vyhledávání a využívání potenciální finanční a jiné podpory firem a sociálních partnerů  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ 

SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

Obecná priorita A7: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Obecný cíl A7.1: Podporovat rozvoj vzdělávací nabídky středních škol v souvislosti 

s uplatnitelností jejich absolventů na trhu práce a klást důraz na partnerskou spolupráci škol se 

zaměstnavateli 

 

Dílčí cíl A7.1.1: Podporovat provázanost obsahu odborného vzdělávání středních škol s potřebami 

zaměstnavatelů a požadavky trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli 

Kritérium splnění: Minimálně 75 % škol poskytujících střední odborné vzdělávání se aktivně podílí na 

spolupráci se zaměstnavateli, firmami realizací některých z uvedených aktivit:  

 Podpora účasti zaměstnavatelů v rámci aktivní spolupráce základních a středních škol (podpora 

volnočasových aktivit, sdílení dílen, zapůjčení výukových materiálů, rozvoj center technického  

a přírodovědného vzdělávání) 

 Podpora požadovaných oborů na základě zjištění ze strany zaměstnavatelů, například „Podpora 

řemesel v odborném školství“ (ve  struktuře oborů vycházet z uplatnitelnosti absolventů na trhu 

práce) 

 Projednávání změn v oborové struktuře školy se zástupci sociálních partnerů 

 Podporování spolupráce středních odborných škol, základních škol a firem v aktivitách 

popularizujících technické, přírodovědné a řemeslné obory (např. podpora při organizaci 

volnočasových aktivit, exkurze, přednášky apod.) 

 Zajištění materiálního vybavení, pořízení výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 

prostředků a nástrojů ICT 

 Podporování mobility, projektové aktivity žáků i pedagogů 

 Podporování tandemové výuky s odborníky z praxe 

 Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu škol (podílí se na náboru žáků, tvorbě 

ŠVP, účast u závěrečných zkoušek apod.) 

 Podporování účasti žáků v rámci praktického vyučování na pracovištích firem 

 Umožnění pedagogickým pracovníkům a kariérním poradcům účastnit se stáží na odborných 

pracovištích, popř. v zahraničních firmách 

 Organizování a zajištění soutěží v odborných dovednostech  

 



B. Potřeby se střední důležitostí  

Obecná priorita B1: Podpora vyššího odborného vzdělávání s ohledem na uplatnění v praxi 

a požadavky zaměstnavatelů v regionu   

Obecný cíl B1.1: Soulad vyššího odborného vzdělávání s požadavky na uplatnění absolventů na 

trhu práce 

 

Dílčí cíl B1.1.1: Podpora stávající oborové nabídky vyšších odborných škol s provázaností na potřeby 

zaměstnavatelů a specifiky regionu 

Kritérium splnění: Minimálně 40 % vyšších odborných škol spolupracuje se zaměstnavateli a usiluje 

o zvýšení zájmu o studium na vyšších odborných školách realizací některých z uvedených aktivit: 

 Zapojení zástupců zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu a v rámci spolupráce se zástupci 

zaměstnavatelů nabízení praxe v reálném prostředí, pořádání exkurzí a přednášek 

 Využívání potenciální finanční podpory firem a sociálních partnerů v rámci modernizace 

materiálního vybavení škol 

 Posílení spolupráce s vysokými školami 

 Podporování mezinárodní i regionální mobility 

 Podporování zdravotnických oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ ŠKOL JAKO CENTER DALŠÍHO PROFESNÍHO 

ROZVOJE 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

Obecná priorita A10: Kvalitní centra celoživotního učení   

Obecný cíl A10.1: Vytvářet systematické aktivity na podporu rozvoje školy jako centra 

celoživotního učení 

 

Dílčí cíl A10.1.1: Zajistit efektivní fungování sítě center celoživotního učení a uznávání výsledků 

vzdělávání 

Kritérium splnění: Zabezpečit alespoň 15 % středních škol jako kvalitních a plně funkčních center 

celoživotního učení a uznávání realizací některých z těchto možností: 

 Příprava pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího vzdělávání  

 Využití moderních marketingových nástrojů k motivaci veřejnosti a pedagogických pracovníků 

k dalšímu vzdělávání  

 Využití marketingových nástrojů k uplatnění škol na trhu dalšího vzdělávání 

 Přizpůsobení nabídky kurzů dalšího vzdělávání poptávce na trhu práce 

 Podpora center uznávání profesních kvalifikací (autorizovaných osob) 

 

Dílčí cíl A10.1.2: Podporovat ucelenou a kvalitní nabídku kurzů dalšího vzdělávání v závislosti na 

potřebách trhu práce 

Kritérium splnění: Zvýšení počtu středních škol nabízejících kurzy dalšího vzdělávání na portálu 

dalšího vzdělávání Zlínského kraje Sofia alespoň o 50 % využitím některé z těchto možností: 

 Uplatnění marketingových nástrojů zaměřených na možnosti využívání portálu Sofia 

 Aktivní spolupráce škol a firem v dalším a profesním vzdělávání 

 

Obecná priorita A11: Kvalitní vzdělávání pedagogických pracovníků  

Obecný cíl A11.1: Zajistit kvalitní a dostupné další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Dílčí cíl A11.1: Kvalitní vzdělávací nabídkou motivovat pedagogické pracovníky k dalšímu vzdělávání 

Kritérium splnění: Zvýšení účasti pedagogických pracovníků na kurzech Dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků alespoň o 20 % využitím alespoň jedné z následujících aktivit: 



 Průběžné zjišťování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků 

 Podporování škol a školských zařízení v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Příprava pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího vzdělávání  

 Zajištění lokální dostupnosti vzdělávacích akcí v území  

 


