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Proč KAP?
„V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna
prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a
místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území
do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou
sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP
PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních
plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.“

Dohoda o partnerství 2014-2020
Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
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Přínosy akčních plánů rozvoje vzdělávání
(KAP i MAP)
Společné plánování a sdílení aktivit v území přispěje
k naplnění:
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR
•

Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání s ohledem
na vzdělávací potřeby každého žáka
-> přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě
a žáka (na úrovni jednotlivých škol)

Zlepší kvalitu vzdělávání ve školách
•

Nastavení spravedlnosti ve vzdělávání s cílem rozvíjet potenciál
každého dítěte, žáka a studenta

Zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání
a ostatních služeb v místě
•
•

Aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy
Spolupráce na základě vytvořené platformy (partnerství)
aktérů podílejících se na vzdělávání žáků – samospráva – škola
– NNO

Rozvoj funkčního partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí
v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce).
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Kontext strategických dokumentů a akčních plánů
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje
Krajský akční plán (KAP)
Místní akční plán (MAP)
Další plány na lokální úrovni

(např. Strategický plán sociálního
začleňování)
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Co je to KAP?
Základní východiska
•

•

•

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK (KAP) stanovuje priority a jednotlivé kroky
nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti,
přínosů, podloženosti reálnými daty a analýzami.
KAP bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního
trhu práce a inovací.
Z pohledu školské soustavy jsou to zejména SŠ, VOŠ, organizace zájmového a neformálního
vzdělávání.
•

Vybrané oblasti budou podporovány i na úrovni MŠ a ZŠ.

KAP má přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání jako:
•

•
•

nástroj pro zlepšení řízení škol a plánování strategických kroků (od úrovně jednotlivých
škol bez rozdílu zřizovatele, přes spolupráci s lokální, krajskou až po národní a evropskou
úroveň),
nástroj podpory inkluze ve vzdělávání,
nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z OP VVV, z IROP
•

v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.
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Co je to KAP?
KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem, jeho principem je stavět na
tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda, aktivity RAP zaměřené na oblast
vzdělávání) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území, příp. po dohodě partnerů v
území a tyto převést do zacílených a konkrétních aktivit.
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Schéma propojení
Regionální stálé konference a KAP
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Zaměření a klíčová témata KAP
KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve
vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
•
To bude podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů (z IPs Metodická podpora
krajského akčního plánování), spoluprací v území.
•
Klíčová témata byla vybrána s ohledem na to, že mohou být svým konkrétním zaměřením
územně specifická.

Klíčová témata relevantní pro KAP ZK:
Každé téma může mít „měkkou“ (ESF – OP VVV) a „tvrdou“ (ERDF – IROP či jiné OP) část.
Témata povinná:
•
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
•
Podpora polytechnického vzdělávání;
•
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
•
Rozvoj kariérového poradenství;
•
Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání;
•
Podpora inkluze;
•
Infrastruktura SŠ a VOŠ;

Témata nepovinná, která budou v rámci KAP pro území ZK řešena:
•
Rozvoj výuky cizích jazyků;
•
ICT kompetence;
•
Čtenářská a matematická gramotnost;
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Role školy
Proběhl sběr informací ze škol v území kraje
• Toto šetření bylo prováděno MŠMT
• Cílem je:
•
•

•

Zhodnotit na školách současný stav (včetně intervencí z OP VK, ROP a dalších dotačních programů –
investice i neinvestice, atd.),
Naplánovat další posun škol, tzn. vytyčit cíle pro zlepšení kvality ve vzdělávání na delší časové období
než jeden rok a vydefinovat, co k dosažení vytyčených cílů škola potřebuje – např. vzdělávání
pedagogů, aktivity zaměřené na žáky, potřeby v oblasti vybavení.
• Uvedené informace budou využity při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA).
• Jejich zpracování v každé SŠ a VOŠ na území kraje je závazné.
V případě investic směřovaných do IROP musí být tyto investice odsouhlaseny zřizovatelem a
identifikovány v KAP.
• Zpracovaný Rámec pro podporu infrastruktury za všechny zřizovatele SŠ a VOŠ s finančním
rámcem.
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK
1)

Příprava 1. KAP ( I/2016 - XII/2016)
Aktivita 1 Budování kapacit - ustanovený realizační tým
Podaktivita 1 Komuniké o zahájení aktivit KAP
Aktivita 2 Analýza potřeb v území - zpracování Analýzy potřeb v území pracovníky RT KAP (analýza stavu
území obsahující regionální úroveň)
Podaktivita 2 Workshop s řediteli a zástupci škol
Aktivita 3 Analýza potřeb ve školách - zpracovaný Rámec pro podporu infrastruktury za každého
zřizovatele pro jim zřizované školy s finančním rámcem
Aktivita 4 Prioritizace potřeb na území kraje - dokument KAP - Prioritizace potřeb, který je odsouhlasen
PS Vzdělávání a RSK s přílohou Rámce pro podporu infrastruktury a investic v kraji
Podaktivita 3 Workshop s řediteli a zástupci škol
Aktivita 5 Stanovení cílů rozvoje škol - mimo projekt KAP ZK
Aktivita 6 Tvorba KAP - RT na základě výsledků dot. šetření a zprac. analýz zpracuje KAP dle závazného
vzoru připraveného OG
Aktivita 7 Schválení KAP

2)

Příprava 2. KAP (I/2019 - XII/2019)
V roce 2019 začne příprava 2. KAP se všemi aktivitami a shodnou časovou a věcnou sousledností jako
u 1. KAP, pravděpodobně vyjma aktivity Budování kapacit.
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Harmonogram a aktivity KAP ve ZK
3)

Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (I/2017 - XII/2021)
Aktivita 8 Realizace KAP
Aktivita naplňuje projekt především v oblasti vzájemné komunikace, předávání informací a sdílení
zkušeností.
Realizační tým bude sledovat naplňování KAP.
Souběžně budou vykonávány tyto aktivity:
1) Organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ
zlepšení řízení škol, hodnocení kvality a inkluze ve vzdělávání a plánování
strategických kroků.
2) Zajištění organizace workshopů a facilitaci diskusí
předávání příkladů dobré praxe, umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami a
dalšími poskytovateli vzdělávání, vzájemná komunikace mezi SŠ a ZŠ, popř. MŠ,
výměnu zkušeností.
Vzájemná komunikace a vzájemné předávání informací a sdílení zkušeností probíhají po celou dobu
realizace projektu.
V této fázi projektu bude pracováno se všemi cílovými skupinami formou pořádání seminářů,
workshopů, diskusí uvnitř platforem, prostřednictvím portálu ZKOLA (www.zkola.cz), diskusí v
rámci RSK ZK a PS Vzdělávání, bude zajištěn přenos informací na úroveň MAP, apod.

4)

Evaluace projektu (I/2017 - XII/2021)
Aktivita 9 Průběžné vyhodnocování KAP

5)

Spolupráce s IPs (I/2016 – XII/2021)
Předpokládá se především spolupráce odborného týmu KAP s odb. garantem KAP, čímž bude
zajištěna synergie mezi projektem KAP a dalšími projekty, především na systémové úrovni.
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Vazba mezi KAP a MAP
MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání.
Vybrané vstupy z MAP, které jsou relevantní pro KAP:
•
•
•

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální vzdělávání včetně
podpory STEM, a to pro MŠ i ZŠ) – včetně potřeb infrastrukturních – relevantní pro ZŠ;
Podpora podnikavosti a inciativy (pro MŠ spíše pro část podpora iniciativy, ZŠ);
Podpora kariérového poradenství – relevantní pro ZŠ.

Informace z jednotlivých etap přípravy MAP budou předávány pro informaci do Pracovní skupiny
Vzdělávání ve formě agregací v předem definované tabulkové podobě, dle požadavků MŠMT a
kraje, s uvedením explicitních informací o identifikovaných potřebách jednotlivých škol v
oblastech relevantních pro KAP
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Zapojení Pracovní skupiny Vzdělávání
do tvorby KAP
PS Vzdělávání bude pro potřeby spolupráce s partnery v území jedním z komunikačních kanálů a
bude zapojena procesu realizace jednotlivých aktivit KAP.

PS Vzdělávání bude napomáhat:
•
•

mapování situace a potřeb území a škol (z pohledu území), vzdělávacího systému a trhu práce a
zaměstnavatelů (potřeby trhu práce);
vyhodnocování potřeb škol z hlediska vydefinování priorit dalšího rozvoje z pohledu území.

Formy participace na tvorbě dokumentu KAP:
•

Připomínkování dílčích výstupů při procesu tvorby KAP
• např. Analýzy potřeb území,…

•

Iniciace námětů ohledně náplně projektu KAP
• případný vznik minitýmů a odborných platforem
– vazba na Klíčové aktivity
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Projekt KAP ve Zlínském kraji
Realizace projektu KAP:
Ralizační tým projektu KAP:
Odborný garant:

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 (72 měsíců)
Pracovníci Odboru STR, ŠKO a externí experti v oblasti školství
Zástupce NÚV – zajišťuje metodické vedení projektu

Prezentace výstupů:

Workshopy, semináře, platformy pro cílové skupiny,
zapojení cílových skupin do procesu tvorby KAP
Vzdělávání cílových skupin
Prezentace výstupů na www.ZKOLA.cz – informační kanál pro
všechny cílové skupiny projektu

Současný stav projektu KAP:

Projektový a finanční rámec byl projednán v RZK a RSK ZK
Vytvořena PS Vzdělávání při RSK ZK
Podána žádost o podporu, jsme po fázi formálního hodnocení
projektu
Proběhlo dotazníkového šetření ve školách organizované MŠMT
– čekáme na výstupy
Přípravy na tvorbu Analýzy potřeb území
PROJEKT JE VE FÁZI REALIZACE
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Projekt KAP ve Zlínském kraji
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
Mgr. Stanislav Jaša
Hlavní manažer projektu
Odbor strategického rozvoje kraje

stanislav.jasa@kr-zlinsky.cz

