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Oblast 
Podpora 

polytechnického 
vzdělávání



P-KAP

Obecná priorita A5: Podpora polytechnického vzdělávání na středních 
a základních školáchObecná 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) a pedagogičtí pracovníci z minimálně 15 % škol absolvují polytechnické vzdělávání; těchto 

kritérií bude dosaženo prostřednictvím některých z uvedených aktivit: 

 Zajištění dostatečné podpory materiálního vybavení řemeslných oborů na středních školách 

 Podporování atraktivity technických a přírodovědných oborů a předmětů 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 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 (účast na teoretické, praktické 

výuce, u závěrečných zkoušek, podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů, podíl na 

náboru žáků a kariérovém poradenství)  

 Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků  s vazbou na polytechnické 

vzdělávání 

 



P-KAP

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

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A5.1.1.1  Zajištění nových 
výukových materiálů, 
pomůcek 

7 

A5.1.1.2 Modernizace stávajícího 
vybavení škol 

38 

A5.1.1.3 Spolupráce ZŠ a SŠ 
v oblasti podpory 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání 

13 

A5.1.1.4 Posílení vzdělávání 
v technických a přírodních 
vědách formou volitelných 
předmětů, zájmových 
kroužků a 
extrakurikulárních aktivit 

27 

A5.1.1.5 Zvýšení úrovně IT 
vybavenosti a využití ve 
výuce 
 
 
 

6 

A5.1.1.6 Spolupráce s regionálními 
a zahraničními partnery, 
aktivity mobility 

7 

A5.1.1.7 Zapojení odborníků 
z praxe do vzdělávacího 
procesu, včetně 
tandemové výuky 
s odborníkem z praxe 

9 

A5.1.1.8 Účast pedagogických 
pracovníků ve 
vzdělávacích akcích 
v oblasti polytechnického 
vzdělávání zaměřených na 
propojení přírodovědných, 
technických a 
environmentálních témat 
ve výuce 

31 

Celkem: 43 SŠ (100 %) 



P-KAP

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  

 Naplnění průřezového tématu Environmentální výchova v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ prostřednictvím 

metod a forem vhodných pro EVVO  

 Motivace žáků k environmentálně odpovědnému jednání - využití příkladů dobré praxe 

 



P-KAP

Obecná priorita A6: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A6.1.1.1  Účast žáků na aktivitách 
souvisejících 
s přírodovědným – 
ekologickým vzděláváním 

9 

A6.1.1.2  Tvorba vlastních, popř. 
využití vytvořených 
výukových programů, 
pomůcek a jejich 
implementace do 
vzdělávacího procesu 

1 

A6.1.1.3  Rozvíjení spolupráce 
s partnerskými subjekty 
zabývajícími se 
environmentálním 
vzděláváním a osvětou 

2 

A6.1.1.4 Realizace projektových 
dnů, exkurzí apod. 
s důrazem na 
environmentální 
problematiku  

6 

Celkem: 10 SŠ (23 %) 



P-KAP

Obecná priorita A6: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty

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 zabývajících se environmentálním 

vzděláváním, výchovou a osvětou 

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

 



P-KAP

Obecná priorita A6: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A6.1.2.1  Proškolení koordinátora 
EVVO 

4 

A6.1.2.2  Zpracování školního 
programu EVVO 

1 

A6.1.2.3  Účast pedagogických 
pracovníků na vzdělávání 
v oblasti EVVO 

2 

A6.1.2.4 Využití ekologických 
výukových programů, 
implementace do 
vzdělávacího procesu 

1 

A6.1.2.5 Aktivity spojené 
s ekologicky šetrnějším 
provozem školy a 
školského zařízení 

1 

A6.1.2.6 Rozvíjení aktivní 
spolupráce s partnerskými 
subjekty na regionální či 
mezinárodní úrovni 
v oblasti EVVO 

 

A6.1.2.7 Modernizace materiálního 
vybavení, výukových 
materiálů a organizace 
akcí EVVO 
 
 
 

1 

Celkem: 6 SŠ (14 %) 



P-KAP

• 12 SŠ plánuje revidovat ŠVP 
• 12 SŠ plánuje zpracovat komunikační plán k propagaci témat PTV, zajistit lepší 

informovanost rodičů a veřejnosti
• je možné, že více škol zahrnulo EVVO aktivity do Obecné priority A5: Podpora 

polytechnického vzdělávání na středních a základních školách

Co jsme zjistili v ŠAP SŠ ve ZK



Děkuji za pozornost.




