Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
v Královéhradeckém kraji (KAP KHK)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000290
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2016
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2022
Celkové náklady projektu: 23 009 515,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 %
vlastní zdroje)

Cíle projektu
KAP bude reagovat na aktuální situaci a potřeby v území, nastaví vzájemnou komunikaci jednotlivých
aktérů především v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, podpoří rozvoj stávajících a vznik nových
funkčních partnerství. Rovněž přispěje k uvedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol, umožní
všem žákům přístup ke kvalitnímu vzdělání a odstraní bariéry. Dalším cílem je podpora rovných
příležitostí, zvýšení kompetencí ředitelů a pedagogů, provázanost formálního, neformálního a
celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:
1. Řízení projektu
2. Příprava KAP I
a. Analýza potřeb v území
b. Analýza potřeb na školách
c. Prioritizace potřeb na území kraje
d. Tvorba KAP I a schválení
3. Příprava KAP II
a. Analýza potřeb v území
b. Analýza potřeb na školách
c. Prioritizace potřeb na území kraje
d. Tvorba KAP I a schválení
4. Tematická setkávání a monitoring realizace KAP
5. Evaluace projektu
6. Spolupráce s IPs

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.

Klíčová témata KAP
Témata povinná
–
–
–
–
–
–
–

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální
vzdělávání);
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
Rozvoj kariérového poradenství;
Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;
Podpora inkluze;
Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora
center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních
kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání).

Témata nepovinná:
–
–
–

Rozvoj výuky cizích jazyků
ICT kompetence
Čtenářská a matematická gramotnost

Tato témata byla rozdělena do 4 oblastí, tzv. platforem (diskuzních fór):
1) Správná volba povolání (podpora kariérového poradenství, rozvoje k podnikavosti, iniciativě
a kreativitě)
2) Vzdělávání pro život (podpora odborného a polytechnického vzdělávání, dalšího profesního
vzdělávání, spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ)
3) Vzdělávání pro všechny (podpora inkluzivního vzdělávání)
4) Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a klíčových
kompetencí žáků

Cílové skupiny projektu:
-

Pedagogičtí pracovníci
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
Rodiče dětí a žáků
Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Veřejnost
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Výstupy projektu:
-

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti: 40
osob
Počet platforem pro odborná tematická setkávání: 4 platformy
Počet podpořených osob – pracovníci v dalším vzdělávání: 120 osob
Počet podpořených spoluprací: 1 spolupráce
Počet regionálních systémů: 2 regionální systémy
Celkový počet účastníků: 60 osob

