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Seznam zkratek 
 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CŽU  Celoživotní učení 

ČR  Česká republika 

ČŠI  Česká školní inspekce 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KAP  Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

KP  Kariérový poradce 

LMP  Lehké mentální postižení 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

NSK  Národní soustava kvalifikací 

NÚV  Národní ústav pro vzdělávání 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

P – KAP  Podpora krajského akčního plánování 

PPP  Pedagogicko-psychologická poradna 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 

SŠ  Střední škola 

SVP  Speciální vzdělávací potřeby 

ŠPP  Školní poradenské pracoviště 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VŠ  Vysoká škola 

ZŠ  Základní škola 
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1 Úvod 
Stanovení priorit - Prioritizace potřeb je jednou ze čtyř částí dokumentu Krajský akční plán. Prioritizace 

potřeb navazuje především na Návrhovou část, ve které byly vydefinovány cíle jednotlivých klíčových 

oblastí. Výstupy uvedené v Prioritizaci potřeb vyplývají z předem stanovených postupů určujících prio-

ritu naplnění cílů. Priority reagují na definované problémy v průřezových tématech analytické části 

a upřednostnění realizace jednotlivých cílů má co nejefektivněji vést k pozitivní změně v oblasti průře-

zových témat. Na začátku každé kapitoly je ke klíčovému tématu v grafu uvedena obecná priorita, která 

je podpořena obecnými cíli a ty cíli dílčími. Dále jsou v podrobnějším popisu rozepsány jednotlivé čin-

nosti, prostřednictvím kterých má být dosaženo dílčích cílů včetně předpokladu realizace činnosti, za-

pojených subjektů a termínu splnění realizace činnosti.  

Prioritizace potřeb proběhla dle pokynů Metodického listu NÚV č. 05 na úrovni obecných cílů, všechny 

dílčí cíle podpořené činnostmi pak mají stejnou důležitost jako obecný cíl, jehož dosažení podporují. 

Obecná priorita může být podpořena obecnými cíli s různou úrovní priority. Cíle byly prioritizovány 

podle postupů zahrnujících priority všech zainteresovaných stran. Metodika Prioritizace potřeb hod-

notí významnost jednotlivých obecných cílů z pohledu škol, z pohledu kraje a z pohledu reálnosti do-

sažení stanoveného cíle. V oblasti škol vycházelo hodnocení významnosti cílů od zástupců škol a dalších 

institucí v minitýmech a z výstupů uvedených v dotazníkovém šetření pořádaném NÚV. Soulad priorit 

obecných cílů v dokumentu Prioritizace potřeb s cíli velmi významnými pro kraj je zajištěn zohledněním 

regionálních strategických dokumentů, respektive zařazením cílů v dokumentech a četností zmínek 

o tématu a uvedení mezi jeden nebo více cílů. Hledisko reálnosti hodnotí prioritu obecného cíle podle 

faktorů podporujících cíle prostřednictvím projektů a podle časového hlediska. Každému z uvedených 

hodnotících kritérií byly přiřazovány body podle stanovených stupnic. Po sečtení všech bodů byl výsle-

dek porovnán s bodovou škálou a podle určeného klíče byly jednotlivé cíle rozděleny do prioritních 

skupin: 

- A: Potřeby s nejvyšší důležitostí 
- B: Potřeby se střední důležitostí 
- C: Potřeby s nižší důležitostí 

Podrobnou metodiku vytvořil realizační tým KAP a při prioritizaci potřeb bylo postupováno dle pokynů 

metodiky. Pro určení indikátorů podmiňujících naplnění dílčích cílů bylo postupováno dle níže uvedené 

metodiky.  

Pro každý z dílčích cílů je uvedeno kritérium splnění včetně indikátoru představujícího procento všech 

středních a vyšších odborných škol působících v Královéhradeckém kraji. Postup je takový, že dle hod-

notících kritérií jsou jednotlivým dílčím cílům přiděleny procentuální body. Každý dílčí cíl je hodnocen 

z hlediska každého kritéria (celkem 4 kritéria), výsledkem je součet všech přiřazených procentuálních 

bodů. Pro určení indikátorů podmiňujících naplnění dílčích cílů bylo postupováno dle metodiky vypra-

cované realizačním týmem KAP.  

Veškerá data použitá k určení priorit obecných cílů vycházejí z validních zdrojů. Jako podklady jsou vy-

užity odborné znalosti zástupců škol a dalších institucí, kterých se vzdělávací soustava přímo dotýká. 

Informace od odborníků z praxe byly čerpány na setkáních k projektu KAP, především v minitýmech. 

Data pro prioritizaci určení témat oblasti intervence významných pro školu jsou čerpána z výstupů do-

tazníkového šetření pořádaného NÚV, které proběhlo v prosinci 2015 na středních a vyšších odborných 

školách v celé ČR, s cílem zjistit potřeby škol a jejich žáků a pedagogů. Data jsou dále čerpána z regio-

nálních strategických dokumentů, jejichž cíle jsou v souladu s prioritami dokumentu KAP. Hledisko re-

álnosti vyplývá z Metodického listu NÚV č. 05 vytvořeného v rámci projektu P-KAP. Dále pro posouzení 

faktorů byly využity prezentace plánovaných výzev projektů OP VVV z MŠMT a text výzvy na Infrastruk-

tuře středních škol a vyšších odborných škol k projektům IROP. 
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Cílem Prioritizace potřeb je porovnání a určení priorit obecných cílů. Slouží jako podklad pro dosažení 

žádoucího stavu (vize) dle možností s maximální efektivností. Z určených priorit potřeb je patrné, které 

obecné cíle (resp. jejich realizace) jsou nutnou podmínkou pro naplnění vize.  

 

Míra naplnění a efektivita tohoto plánu bude průběžně sledována jak na úrovni škol, tak na krajské 

úrovni. Výsledky tohoto procesu budou dále rozpracovány pro další účely projektu Krajského akč-

ního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. 

 

2 Prioritizace potřeb 
Prioritizace potřeb řadí jednotlivé obecné cíle v každé klíčové oblasti dle jejich důležitosti a možnosti 

posunout stav vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje směrem k vizi KAP.  
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2.1 Kariérové poradenství 
 

  

Obecná priorita 1: Zlepšení podmínek 
podpory žáků pro správnou volbu 

oboru/podnikání

Obecný cíl priority 1-A.1: Na SŠ 
funguje kariérové poradenství 
zaměřené na volbu vzdělávací 

a profesní dráhy žáka

Dílčí cíl (opatření) 1-A.1.1: Vytvořit 
prostor (abstraktně) pro realizaci 
kariérového poradenství na míru 

žákovi, dle druhu a potřeb konkrétní 
školy; případně zřídit pozici 

samostatného kariérového poradce 
na SŠ

Obecný cíl priority 1-A.2: Pro 
pedagogické pracovníky jsou k 

dispozici specifické aktivity 
zaměřené na rozvoj kompetencí 

kariérového poradce

Dílčí cíl (opatření) 1-A.2.1: Zajistit 
dostupnost 

výcvikového/tréninkového programu 
v oblasti kariérového poradenství pro 

pedagogické pracovníky škol

Dílčí cíl (opatření) 1-A.2.2: Zajistit 
dostupnost informací o vývoji na trhu 

práce využitelných pro kariérové 
poradce 

Obecný cíl priority 1-A.3: Žák se 
dobře orientuje ve volbě své 

profesní kariéry

Dílčí cíl (opatření) 1-A.3.1: Mapovat 
předpoklady žáků pro profesní dráhu 
a informovat žáky a rodiče o existenci 

kariérového poradenství na SŠ

Obecný cíl priority 1-A.4: 
Fungující spolupráce škol 

a ostatních aktérů kariérového 
poradenství v regionu

Dílčí cíl (opatření) 1-A.4.1: Podpořit 
spolupráci škol a ostatních aktérů 

kariérového poradenství v regionu a 
zapojit odborníky z praxe do výuky
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Obecná priorita 1: Zlepšení podmínek podpory žáků pro správnou volbu oboru/podnikání  

Obecný cíl 1A1: Na SŠ funguje kariérové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy 

žáka 

Dílčí cíl 1A1.1: Vytvořit prostor (abstraktně) pro realizaci kariérového poradenství na míru žákovi, dle 

druhu a potřeb konkrétní školy; případně zřídit pozici kariérového poradce na SŠ 

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty  

Termín  

1A1.1.1 Vytvoření pozice kariérového 

poradce s dostatečnou časo-

vou dotací a vymezenými pra-

covními kompetencemi dle 

potřeb konkrétní školy 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Legislativní 
zakotvení 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
úřady práce) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A1.1.2 Zajištění materiálně technic-

kého zabezpečení (pomůcky 

pro práci KP) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
úřady práce, 
personální 
agentury 
atd.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 1A2: Pro pedagogické pracovníky jsou k dispozici specifické aktivity zaměřené na rozvoj 

kompetencí kariérového poradce 

Dílčí cíl 1A2.1: Zajistit dostupnost výcvikového/tréninkového programu v oblasti kariérového poraden-

ství pro pedagogické pracovníky škol 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  
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Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty  

Termín  

1A2.1.1 Osobnostní rozvoj (dlouho-

dobý; nastartování finančním 

zajištěním z projektu) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Zájem ze 
strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Zájem ze 
strany sub-
jektů poskytu-
jících vzdělá-
vání vytvořit 
vzdělávání dle 
konkrétních 
požadavků   

- Zajištění 
suplování 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Subjekty po-

skytující vzdě-
lávání 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A2.1.2 Vzdělávání v průřezovém té-

matu "Člověk a svět práce" 

v RVP pro gymnaziální 

a střední odborné vzdělávání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Zájem ze 
strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Subjekty po-

skytující vzdě-
lávání 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A2.1.3 Vzdělávání v legislativě počá-

tečního a dalšího vzdělávání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Zájem ze 
strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Zájem ze 
strany sub-
jektů poskytu-
jících vzdělá-
vání  

- Zajištění 
suplování 

- Subjekty po-
skytující vzdě-
lávání 

 

 

Dílčí cíl 1A2.2: Zajistit dostupnost informací o vývoji na trhu práce využitelných pro kariérové poradce  

Kritérium splnění: Je zajištěna dostupnost informací o vývoji na trhu práce využitelných pro kariérové 

poradce prostřednictví realizace níže uvedených činností. 

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty  

Termín  

1A2.2.1 Vytvoření prostoru pro do-

stupnost informací využitel-

ných pro kariérové poradce 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
úřady práce, 
Hospodářská 
komora, VŠ 
apod.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A2.2.2 Udržování a aktualizace in-

formací o vývoji trhu práce 

(s možností sledování vývoje 

trhu práce na základě práce 

v kontextu) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
úřady práce, 
Hospodářská 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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- Zájem ze 
strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

komora 
apod.) 

 

 

Obecný cíl 1A3: Žák se dobře orientuje ve volbě své profesní kariéry 

Dílčí cíl 1A3.1: Mapovat předpoklady žáků pro profesní dráhu a informovat žáky a rodiče o existenci 

kariérového poradenství na SŠ  

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty 

Termín  

1A3.1.1 Mapování předpokladů kaž-

dého žáka kariérovým porad-

cem 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Legislativní 
zakotvení (vy-
mezení čin-
nosti kariéro-
vého po-
radce) 

- Spolupráce se 
ZŠ 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
úřady práce, 
personální 
agentury 
apod.) 

- Rodiče žáků 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A3.1.2 Fungující informovanost žáků 

i rodičů o existenci kariéro-

vého poradenství na SŠ 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
úřady práce, 
Hospodářská 
komora 
apod.) 

- Rodiče žáků 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Širší dostup-
nost infor-
mací 

 

 

Obecný cíl 1A4: Fungující spolupráce škol a ostatních aktérů kariérového poradenství v regionu 

Dílčí cíl 1A4.1: Podpořit spolupráci škol a ostatních aktérů kariérového poradenství v regionu a zapojit 

odborníky z praxe do výuky 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty 

Termín  

1A4.1.1 Spolupráce škol a firem při re-

alizaci sebezkušenostních 

bloků pro žáky (i finančně) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Působení na 
firmy 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
firmy, úřady 
práce, Hospo-
dářská ko-
mora apod.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A4.1.2 Zapojení odborníků z praxe 

do výuky s teoretickým a 

praktickým ověřováním no-

vých technik v příslušném 

oboru s finanční podporou 

zaměstnance firmy 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Působení na 
firmy 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé   
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
firmy, úřady 
práce, Hospo-
dářská ko-
mora apod.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

1A4.1.3 Smluvní uzavření partnerství 

aktérů majících vliv na pro-

blematiku zaměstnanosti 

v regionu pro řešení pro-

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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blémů trhu práce, otázky po-

ptávky a nabídky nebo za-

městnávání absolventů 

dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

firmy, úřady 
práce, Hospo-
dářská ko-
mora apod.) 
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2.2 Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
 

Obecná priorita 2: Zlepšení podmínek 
pro podporu žáků k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě

Obecný cíl priority 2-A.1: Posílit 
podporu žáků v podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě

Dílčí cíl (opatření) 2-A.1.1: 
Dostatečně podporovat žáky 

v přípravě na reálnou 
podnikatelskou činnost

Dílčí cíl (opatření) 2-A.1.2: Rozšířit 
klasickou výuku o další aktivity

Obecný cíl priority 2-A.2: Pro 
pedagogické pracovníky jsou k 
dispozici aktivity zaměřené na 

podporu podnikavosti, iniciativy 
a kreativity žáků

Dílčí cíl (opatření) 2-A.2.1:Rozvíjet 
schopnosti a dovednosti 

pedagogů prostřednictvím 
konkrétních aktivit 

Obecný cíl priority 2-B.1: Je 
podporována podnikavost, 
iniciativa a kreativita mimo 

vlastní výuku prostřednictvím 
spolupráce s firmami a 

podnikateli

Dílčí cíl (opatření) 2-B.1.1: 
Nastavit přijatelné a vhodné 

formy spolupráce škol a 
zaměstnavatelů pro podporu žáků 

k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě
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Obecná priorita 2: Zlepšení podmínek pro podporu žáků k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Obecný cíl 2A1: Posílit podporu žáků v podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Dílčí cíl 2A1.1: Dostatečně podporovat žáky v přípravě na reálnou podnikatelskou činnost 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty  

Termín  

2A1.1.1 Kladení důrazu ve výuce 

na ekonomické aspekty pro-

bírané látky 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
ČŠI) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2A1.1.2 Podpora zakládání a realizace 

fiktivních firem nebo práce 

žáků v reálné školní firmě 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
firmy, zdra-
votní pojiš-
ťovny, fi-
nanční úřady, 
ČŠI atd.)  

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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2A1.1.3 Kvalitativní a kvantitativní vy-

bavení školy moderním vyba-

vením 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty  

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 2A1.2: Rozšířit klasickou výuku o další aktivity 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty 

Termín  

2A1.2.1 Organizování odborných 

soutěží a výstav praktických 

výrobků žáků, návštěvy pod-

nikatelů ve výuce 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty  

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2A1.2.2 Rozšíření projektového vyu-

čování a podpora žákovských 

projektů a badatelského 

vzdělávání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty  

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2A1.2.3 Tandemová výuka - Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty  

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

Obecný cíl 2A2: Pro pedagogické pracovníky jsou k dispozici aktivity zaměřené na podporu podnika-

vosti, iniciativy a kreativity žáků 

Dílčí cíl 2A2.1: Rozvíjet schopnosti a dovednosti pedagogů prostřednictvím konkrétních aktivit 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty  

Termín  

2A2.1.1 Zajištění kvalitního vzdělá-

vání pedagogů na témata 

kreativita a podnikavost pro 

efektivní rozvoj kompetencí 

žáků  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol 
- Působení na 

management 
– podpora ve-
dení školy    

- Zájem ze 
strany sub-
jektů posky-
tujících vzdě-
lávání  

- Zajištění 
suplování 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Subjekty po-

skytující vzdě-
lávání 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2A2.1.2 Podpora osvojování kompe-

tencí formou sdílení dobré 

praxe mezi pedagogy 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol 
- Působení na 

management 
– podpora ve-
dení školy    

- Zájem ze 
strany sub-
jektů posky-
tujících vzdě-
lávání  

- Zajištění 
suplování 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Subjekty po-
skytující vzdě-
lávání 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2A2.1.3 Umožnění mentoringu peda-

gogům ve školství s prožitko-

vou složkou pro osvojení si 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Subjekty po-
skytující vzdě-
lávání 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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některých technik a postupů 

v praxi  

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy    

- Zájem ze 
strany sub-
jektů posky-
tujících vzdě-
lávání  

- Zajištění 
suplování 

 

2A2.1.4 Podpora tvorby vlastních me-

todických materiálů a pomů-

cek na témata kreativita 

a podnikavost podle typu 

školy 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol 
- Působení na 

management 
– podpora ve-
dení školy  

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Subjekty po-
skytující vzdě-
lávání 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 2B1: Je podporována podnikavost, iniciativa a kreativita mimo vlastní výuku prostřednic-

tvím spolupráce s firmami a podnikateli 

Dílčí cíl 2B1.1: Nastavit přijatelné a vhodné formy spolupráce škol a zaměstnavatelů pro podporu žáků 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Kritérium splnění: Minimálně 10 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené subjekty Termín  

2B1.1.1 Realizace kvalitních praxí a 

stáží žáků dle konkrétního 

typu školy ve firmách  

- Podpora ze 
strany projektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Působení na 
firmy 

- Školy a školská 
zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
firmy, úřady 
práce Hospo-
dářská komora 
apod.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2B1.1.2 Organizace besed s odbor-

níky z praxe 

- Podpora ze 
strany projektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
firmy, úřady 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Působení na 
firmy 

práce Hospo-
dářská komora 
apod.) 

 

2B1.1.3 Realizování exkurzí, předná-

šek 

- Podpora ze 
strany projektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Působení na 
firmy 

- Školy a školská 
zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
firmy, úřady 
práce Hospo-
dářská komora 
apod.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

2B1.1.4 Organizování letních táborů 

s odborným zaměřením 

pro žáky  

- Podpora ze 
strany projektů 

- Zájem škol  
- Zájem 

ze strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Působení 
na firmy 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
firmy, Hospo-
dářská komora 
apod.) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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2.3 Polytechnické vzdělávání 
 

Obecná priorita 3: Vyšší zájem 
žáků o polytechnické a odborné 

vzdělávání:

Žáci jsou lépe připraveni a více 
motivováni k polytechnickému a 

odbornému vzdělávání

Polytechnické a odborné 
vzdělávání je prestižní 

záležitostí, vzdělávání odpovídá 
nejnovějším trendům a 

potřebám

Obecný cíl priority 3-A.1: 
Zajistit kvalitní 

polytechnické a odborné 
vzdělávání odpovídající 
nejnovějším trendům a 

potřebám

Dílčí cíl (opatření) 3-A.1.1: Podpora optimální 
vybavenosti a připravenosti škol k výuce

Dílčí cíl (opatření) 3-A.1.2: Podpora aktivit školy 
v oblasti polytechnického a odborného 

vzdělávání v rámci standardní vyučovací 
činnosti včetně spolupráce se zaměstnavateli, 

výzkumnými a badatelskými pracovišti, 
případně dalšími relevantními subjekty

Dílčí cíl (opatření) 3-A.1.3: Podpora aktivit školy 
v oblasti polytechnického a odborného 

vzdělávání nad rámec standardní vyučovací 
činnosti včetně spolupráce se zaměstnavateli, 

výzkumnými a badatelskými pracovišti, 
případně dalšími relevantními subjekty

Dílčí cíl (opatření 3-A.1.4: Zvyšování kvalifikace 
pedagogů v oblasti polytechniky a oborové 

specializace

Obecný cíl priority 3-A.2: 
Zvýšit 

atraktivitu polytechnického 
a odborného vzdělávání 

Dílčí cíl (opatření) 3-A.2.1: Podpora spolupráce, 
partnerství a síťování včetně vzájemné 

provazby MŠ - ZŠ – SŠ/VOŠ – VŠ -
zaměstnavatelé v oblasti polytechnického a 

odborného vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 3-A.2.2: Propagace a 
popularizace polytechnického a odborného 

vzdělávání, včetně propagace škol

Obecný cíl priority 3-A.3: 
Zvýšit motivaci a 

připravenost žáků k 
polytechnickému a 

odbornému vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 3-A.3.1:  Podpora zájmu žáků 
o polytechnické a odborné vzdělávání včetně 

neformálních komunikačních cest

Dílčí cíl (opatření) 3-A.3.2: Podpora klíčových 
kompetencí a gramotností podmiňujících 
polytechnické a odborné vzdělávání (viz 

Gramotnosti a klíčové kompetence)

Dílčí cíl (opatření) 3-A.3.3: Podpora 
systematického rozvoje kariérového 

poradenství v oblasti polytechnického a 
odborného vzdělávání (viz Kariérové 

poradenství)
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Obecná priorita 3: Vyšší zájem žáků o polytechnické a odborné vzdělávání: Žáci jsou lépe připraveni 

a více motivováni k polytechnickému a odbornému vzdělávání a Polytechnické a odborné vzdělávání 

je prestižní záležitostí, vzdělávání odpovídá nejnovějším trendům a potřebám 

Obecný cíl 3A1: Zajistit kvalitní polytechnické a odborné vzdělávání odpovídající nejnovějším tren-

dům a potřebám 

Dílčí cíl 3A1.1: Podpora optimální vybavenosti a připravenosti škol k výuce  

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

3A1.1.1 Zlepšení vybavenosti a pro-
stor, zajištění materiálních 
potřeb, učebních materiálů 
a pomůcek, včetně ICT, zajiš-
tění servisu, údržby a dalších 
spojených finančních ná-
kladů, apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 3A1.2: Podpora aktivit školy v oblasti polytechnického a odborného vzdělávání v rámci stan-

dardní vyučovací činnosti včetně spolupráce se zaměstnavateli, výzkumnými a badatelskými pracovišti, 

případně dalšími relevantními subjekty 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené subjekty  Termín  

3A1.2.1 Zvýšení provázanosti teore-
tické a praktické výuky  
Využití konstruktivních me-
tod výuky (např. modifikace 
obsahu výuky, tvorba, ino-
vace a zajištění materiálních 
potřeb a pomůcek, učebních 
materiálů apod.) 
 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Školy 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.2.2 Zvýšení součinnosti škol a in-
struktorů/odborníků/specia-
listů jako zástupců zaměst-
navatelů při reálném pro-
cesu výuky a vzdělávání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 

- Školy 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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(např. součinnost při modifi-
kaci obsahu výuky, tvorbě a 
zajištění zázemí, materiál-
ních potřeb a pomůcek, při 
tvorbě učebních pomůcek a 
materiálů, při přípravě a ab-
solvování závěrečných či od-
borných maturitních zkou-
šek apod.)  

dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

3A1.2.3 Podpora a realizace projek-
tových aktivit žáků/studentů 
ve spolupráci s pedagogy, 
odborníky ze zaměstnavatel-
ského či jiného relevantního 
prostředí, realizace žákov-
ských/studentských projektů 
apod. 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

- Žáci/studenti 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.2.4 Odborná jazyková příprava 
(např. CLIL apod.) 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.2.5 Zefektivnění, příp. rozšíření 
odborného výcviku, praxe 
v souladu s RVP a ŠVP; 
Stínování (shadowing), 
guiding a mentoring na pra-
covištích, tandemová výuka 
apod.  
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Školy 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.2.6 Podpora realizace tuzem-
ských i zahraničních od-
borně-poznávacích stáží, 
adaptačních pobytů či ex-
kurzí zaměřených na poly-
technické a odborné zamě-
ření včetně souvisejícího 
vzdělávání v oblasti ICT a ci-
zích jazyků  
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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3A1.2.7 Podpora a realizace školních 
a fiktivních firem apod. (nej-
lépe v návazné spolupráci se 
zaměstnavateli, výzkumnými 
či badatelskými pracovišti, 
případně jinými relevantními 
subjekty) 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních zapo-
jených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.2.8 Podpora vzdělávání nada-
ných a talentovaných žáků 
(viz společné vzdělávání) 
Podpora vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami (viz společné vzdělá-
vání) 

   

 

Dílčí cíl 3A1.3: Podpora aktivit školy v oblasti polytechnického a odborného vzdělávání nad rámec stan-

dardní vyučovací činnosti včetně spolupráce se zaměstnavateli, výzkumnými a badatelskými pracovišti, 

případně dalšími relevantními subjekty 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

3A1.3.1 Podpora a realizace soutěž-
ních, propagačních a náboro-
vých aktivit, stáží, adaptač-
ních pobytů a exkurzí (tuzem-
ských i zahraničních) pro žáky 
i pedagogy, podpora projek-
tových dnů, polytechnicky a 
odborně zaměřených táborů, 
kroužků a dalších činností  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 3A1.4: Zvyšování kvalifikace pedagogů v oblasti polytechniky a oborové specializace 

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  
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3A1.4.1 Možnost dalšího odborného 
vzdělávání zaměřeného na 
polytechniku a odborné vzdě-
lávání 
 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.4.2 Rozvoj a posílení spolupráce 
se zaměstnavateli, výzkum-
nými a vývojovými pracovišti 
či dalšími relevantními sub-
jekty s cílem zvýšení odborné 
kvalifikace pedagogů, např. 
součinnost při přípravě na vý-
uku apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.4.3 Účast a zajištění stáží, pracov-
ních pobytů a exkurzí (tuzem-
ských i zahraničních) apod. 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.4.4 Účast na seminářích, kurzech, 
diskusních fórech a dalších 
obdobných akcí 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A1.4.5 Podpora dovedností v oblasti 
pedagogiky, psychologie a an-
dragogiky 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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Obecný cíl 3A2: Zvýšit atraktivitu polytechnického a odborného vzdělávání  

Dílčí cíl 3A2.1: Podpora spolupráce, partnerství a síťování včetně vzájemné provazby MŠ - ZŠ – SŠ/VOŠ 

– VŠ - zaměstnavatelé v oblasti polytechnického a odborného vzdělávání 

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

3A2.1.1 Vzájemná informační/dis-
kusní setkávání, výměna zku-
šeností, kulaté stoly apod. 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A2.1.2 Aktivní vyhledávání spolupra-
cujících subjektů (školských, 
zaměstnavatelských apod.) 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A2.1.3 Navázání a rozvoj spolupráce 
na bázi partnerství, případně 
i síťování:  
Rozvoj spolupráce vzájemně 
mezi středními, příp. vyššími 
odbornými školami  
Rozvoj spolupráce se základ-
ními, příp. mateřskými ško-
lami   
Rozvoj spolupráce mezi ško-
lami a zaměstnavateli, vý-
zkumnými a badatelskými 
pracovišti a dalšími relevant-
ními subjekty 
Rozvoj spolupráce s vysokými 
školami  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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3A2.1.4 Snížení administrativní ná-
ročnosti, např. vytvořením 
formulářů, vzorových smluv a 
šablon apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A2.1.5 Podpora spolupráce: 
Podpora spolupráce zacílená 
na žáky méně atraktivních 
oborů žádaných na trhu 
práce 
Podpora spolupráce zacílená 
na méně uplatnitelné absol-
venty na trhu práce 
Podpora spolupráce cílená na 
výuku pro talentované žáky 
(viz společné vzdělávání) 
Podpora spolupráce cílená na 
výuku pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (viz 
společné vzdělávání) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 3A2.2: Propagace a popularizace polytechnického a odborného vzdělávání, včetně propagace 

škol 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

  

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

3A2.2.1 Propagační a popularizační 
aktivity zacílené na veřejnost 
– především rodiče a potenci-
onální budoucí žáky škol 
(weby, výstavy, prezentace 
apod.) 
 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

3A2.2.2 Propagační a popularizační 
aktivity zacílené především 
na školy a zaměstnavatele, 
výzkumná a badatelská pra-
coviště, příp. jiné relevantní 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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subjekty (weby, výstavy, pre-
zentace apod.) 
 

dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

 

 

Obecný cíl 3A3: Zvýšit motivaci a připravenost žáků k polytechnickému a odbornému vzdělávání 

Dílčí cíl 3A3.1: Podpora zájmu žáků o polytechnické a odborné vzdělávání včetně neformálních komu-

nikačních cest 

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

3A3.1.1 Cílené působení na žáky sku-
pinově i individuálně - zvyšo-
vání vnitřní motivace 
Besedy, rozhovory, sdílení 
zkušeností, diskuzní blogy, 
fóra, Facebook, Twitter apod. 
Stipendia, motivační pří-
spěvky či jiná ohodnocení a 
benefity apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Žáci, studenti 
- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 3A3.2: Podpora klíčových kompetencí a gramotností podmiňujících polytechnické a odborné 

vzdělávání (viz Gramotnosti a klíčové kompetence) 

Kritérium splnění: viz Gramotnosti a klíčové kompetence 

Dílčí cíl 3A3.3: Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v oblasti polytechnického 

a odborného vzdělávání (viz Kariérové poradenství) 

Kritérium splnění: viz Kariérové poradenství  
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2.4 Rozvoj škol jako center celoživotního učení (další vzdělávání) 
 

Obecná priorita 4: Využití potenciálu SŠ 
a VOŠ v oblasti dalšího vzdělávání resp. 

celoživotného učení

Zlepšení podmínek pro další vzdělávání 
na středních a vyšších odborných 

školách a zintenzivnění spolupráce škol 
s klíčovými partnery z oblasti 

zaměstnanosti

Obecný cíl priority 4-A.1: Vytvořit 
na školách standardní zázemí pro 
realizaci dalšího vzdělávání resp. 

CŽU

Dílčí cíl (opatření) 4-A.1.1: 
Podpora optimální vybavenosti a 

připravenosti škol k realizaci 
dalšího vzdělávání resp. CŽU

Dílčí cíl (opatření) 4-A.1.2: Zajistit 
kvalitní odborný a pedagogický 

personál

Obecný cíl priority 4-A.2: Zvýšit 
spolupráci škol s klíčovými 

partnery z oblasti zaměstnanosti

Dílčí cíl (opatření) 4-A.2.1: Sladit 
nabídku s poptávkou v rámci 

celoživotního učení

Dílčí cíl (opatření) 4-A.2.2: Zajistit 
úspěšnost škol v konkurenčním 

boji v rámci realizace dalšího 
vzdělávání resp. CŽU

Obecný cíl priority 4-A.3: Podpořit 
zájemce o další vzdělávání resp. 

CŽU

Dílčí cíl (opatření) 4-A.3.1: 
Uzpůsobení dalšího vzdělávání 

s ohledem na potřeby a možnosti 
zájemce

Obecný cíl priority 4-B.1: Zvýšit 
propagaci celoživotního učení

Dílčí cíl (opatření) 4-B.1.1: Zvýšit 
zájem a povědomí o důležitosti 

dalšího vzdělávání resp. CŽU 
navenek - vůči veřejnosti, 

zaměstnavatelům a dalším 
relevantním subjektům
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Obecná priorita 4: Využití potenciálu SŠ a VOŠ v oblasti dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení: 

Zlepšení podmínek pro další vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a zintenzivnění 

spolupráce škol s klíčovými partnery z oblasti zaměstnanosti 

Obecný cíl 4A1: Vytvořit na školách standardní zázemí pro realizaci dalšího vzdělávání resp. CŽU 

Dílčí cíl 4A1.1: Podpora optimální vybavenosti a připravenosti škol k realizaci dalšího vzdělávání resp. 

CŽU 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

4A1.1.1 Zlepšení vybavenosti a pro-
stor, zajištění materiálních 
potřeb, učebních materiálů a 
pomůcek, včetně ICT, zajiš-
tění servisu, údržby a dalších 
spojených finančních ná-
kladů, apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 4A1.2: Zajistit kvalitní odborný a pedagogický personál 

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

4A1.2.1 Možnost dalšího vzdělávání 
zaměřeného na odborné 
vzdělávání a andragogiku, tj. 
zajištění odbornosti a specia-
lizace pedagogů po stránce 
teoretické i praktické a získání 
pedagogických dovedností při 
práci s dospělými 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

4A1.2.2 Rozvoj a posílení spolupráce 
se zaměstnavateli, autorizo-
vanými osobami, NÚV a dal-
šími relevantními subjekty 
(zvýšení odborné kvalifikace 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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pedagogů, zajištění souvztaž-
nosti teorie a reálné praxe 
v rámci dalšího vzdělávání 
apod.) 

dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

4A1.2.3 Odborné kurzy, semináře, 
stáže, exkurze, adaptační po-
byty, odborné jazykové vzdě-
lávání, příp. ICT průprava 
pro pedagogy včetně souvise-
jících nákladů (tuzemské i za-
hraniční varianty) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zaměstnava-
telé  

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

4A1.2.4 Poradenství v rámci CŽU (ko-
ordinátor, poradce apod.) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 4A2: Zvýšit spolupráci škol s klíčovými partnery z oblasti zaměstnanosti 

Dílčí cíl 4A2.1: Sladit nabídku s poptávkou v rámci celoživotního učení 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

4A2.1.1 Usnadnění legislativní a admi-
nistrativní náročnosti 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

4A2.1.2 Uzpůsobení dalšího vzdělá-
vání potřebám zaměstnava-
telů (profesní vzdělávání - 
soulad se standardy NSK, zís-
kání stupně vzdělání apod.) 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

4A2.1.3 Variabilita druhů celoživot-
ního učení (občanské vzdělá-
vání – ICT, jazyky apod., zá-
jmové vzdělávání, vzdělávání 
seniorů); Rozšíření a zatrak-
tivnění nabídky 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 4A2.2: Zajistit úspěšnost škol v konkurenčním boji v rámci realizace dalšího vzdělávání resp. 

CŽU 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

4A2.2.1 Podpora systému spolupráce 
a optimalizace oborů mezi 
školami s ohledem na regio-
nální význam 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 4A3: Podpořit zájemce o další vzdělávání resp. CŽU 

Dílčí cíl 4A3.1: Uzpůsobit další vzdělávání s ohledem na potřeby a možnosti zájemce 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

4A3.1.1 Koncipování vzdělávacích 
programů s ohledem na růz-
norodé vstupní znalosti a do-
vednosti účastníků, jejich ča-
sové možnosti, příp. finanční 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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možnosti (např. vstupní dia-
gnostika, délka vzdělávacích 
programů apod.) 

dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

 

Obecný cíl 4B1: Zvýšit propagaci celoživotního učení  

Dílčí cíl 4B1.1: Zvýšit zájem a povědomí o důležitosti dalšího vzdělávání resp. CŽU navenek - vůči veřej-

nosti, zaměstnavatelům a dalším relevantním subjektům 

Kritérium splnění: Minimálně 5 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uvede-

ných činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

4B1.1.1 Podpora a propagace celoži-
votního učení navenek 
(weby, inzerce, propagace na 
veřejnosti (dopravní pro-
středky, veřejná prostranství 
apod.)) 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

4B1.1.2 Podpora a propagace dalšího 
vzdělávání v pojetí spolu-
práce mezi školami a zaměst-
navateli, příp. dalšími rele-
vantními subjekty (webový 
portál, dny otevřených dveří, 
projektové dny apod.) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

4B1.1.3 Podpora vzniku pozice koor-
dinátora dalšího vzdělávání 
ve školách jako centrech celo-
životního učení 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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2.5 Odborné vzdělávání včetně spolupráce zaměstnavatelů a škol 
 

Obecná priorita 5: Vyšší míra 
spolupráce škol, zaměstnavatelů a 

dalších relevantních subjektů:

Žáci jsou lépe připraveni k pracovním 
činnostem či výkonům na pracovišti 
a mají osvojené základní pracovní 

návyky

Lepší možnosti spolupráce škol a 
zaměstnavatelů či dalších 

relevantních subjektů

Obecný cíl priority 5-A.1: 
Zabezpečit kvalitní a 

modernizované zázemí škol pro 
polytechnickou a odbornou 

výuku 

Dílčí cíl (opatření) 5-A.1.1: Podpora 
optimální vybavenosti a připravenosti 

škol k výuce

Obecný cíl priority 5-A.2: Zvýšit 
spoluúčast zaměstnavatelů, 

výzkumných pracovišť či 
dalších relevantních subjektů 

na vzdělávání a výuce

Dílčí cíl (opatření) 5-A.2.1: Větší 
provázanost odborného vzdělávání a 

zaměstnavatelské sféry 

Dílčí cíl (opatření) 5-A.2.2: Spoluúčast 
zaměstnavatelů a dalších relevantních 
subjektů v teoretické i praktické výuce 

na školách i pracovištích 

Obecný cíl priority 5-A.3: Zajistit 
kontaktu pedagogů s reálnou 

praxí, moderními 
technologiemi a vývojem

Dílčí cíl (opatření) 5-A.3.1: Zvyšování 
kvalifikace pedagogů v oblasti 

polytechniky a oborové specializace 
především ve spolupráci se 

zaměstnavateli, výzkumnými pracovišti 
či dalšími relevantními subjekty

Obecný cíl priority 5-A.4: Zahájit 
a rozvíjet partnerskou 

spolupráci a síťování v oblasti 
polytechnického a odborného 

vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 5-A.4.1: Škola jako 
komunikační mediátor

Dílčí cíl (opatření) 5-A.4.2: Snížení 
administrativní náročnosti a 

legislativních omezení spolupráce škol 
a zaměstnavatelů
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Obecná priorita 5: Vyšší míra spolupráce škol, zaměstnavatelů a dalších relevantních subjektů: Žáci 

jsou lépe připraveni k pracovním činnostem či výkonům na pracovišti a mají osvojené základní pra-

covní návyky a Lepší možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů či dalších relevantních subjektů 

Obecný cíl 5A1: Zabezpečit kvalitní a modernizované zázemí škol pro polytechnickou a odbornou 

výuku  

Dílčí cíl 5A1.1: Podpora optimální vybavenosti a připravenosti škol k výuce 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

5A1.1.1 Zlepšení vybavenosti a pro-
stor, zajištění materiálních 
potřeb, učebních materiálů a 
pomůcek, včetně ICT, zajiš-
tění servisu, údržby a dalších 
spojených finančních ná-
kladů, apod. 
Modifikace obsahu výuky. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 5A2: Zvýšit spoluúčast zaměstnavatelů, výzkumných pracovišť či dalších relevantních sub-

jektů na vzdělávání a výuce 

Dílčí cíl 5A2.1: Větší provázanost odborného vzdělávání a zaměstnavatelské sféry  

Kritérium splnění: Je podpořena optimalizace oborů vzdělání dle potřeb jednotlivých regionů. 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

5A2.1.1 Podpora optimalizace oborů 
vzdělání dle potřeb jednotli-
vých regionů, např. tvorba ná-
vrhového dokumentu ve spo-
lupráci se zaměstnavateli 
apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 5A2.2: Spoluúčast zaměstnavatelů a dalších relevantních subjektů v teoretické i praktické vý-

uce na školách i pracovištích  

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  
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Činnost Předpoklad re-
alizace 

Zapojené subjekty  Termín  

5A2.2.1 Zvýšení součinnosti škol a in-
struktorů/odborníků/specialistů 
jako zástupců zaměstnavatelů při 
reálném procesu výuky a vzdělá-
vání, např. spoluúčast při modifi-
kaci obsahu výuky, tvorbě a zajiš-
tění zázemí, materiálních potřeb 
a pomůcek, při tvorbě učebních 
pomůcek a materiálů, při pří-
pravě a absolvování závěrečných 
či odborných maturitních zkou-
šek apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených 
subjektů 

 

- Školy 
- Zaměstnava-

telé  
- Další relevantní 

subjekty 

Dle návaz-
nosti na vy-
hlášené vý-
zvy, nejpoz-
ději do 31. 1. 
2019 

5A2.2.2 Zvýšení provázanosti teoretické 
a praktické výuky s důrazem 
na využití konstruktivních metod 
výuky a podporu flexibility a 
adaptability žáků na pracovištích: 
Zefektivnění, příp. rozšíření od-
borného výcviku, praxe v sou-
ladu s RVP a ŠVP 
Stínování (shadowing), guiding a 
mentoring na pracovištích  
Odborná jazyková příprava  
Podpora realizace tuzemských i 
zahraničních odborně-poznáva-
cích stáží, adaptačních pobytů či 
exkurzí zaměřených na polytech-
nické a odborné vzdělávání 
včetně souvisejícího vzdělávání 
v oblasti ICT a cizích jazyků  
Podpora a realizace školních a 
fiktivních firem apod. v prováza-
nosti na reálná pracoviště, tj. ve 
spolupráci se zaměstnavateli, vý-
zkumnými či badatelskými praco-
višti, případně jinými relevant-
ními subjekty 
Podpora a realizace kurzů mo-
rální a sociální připravenosti žáků 
apod. 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených 
subjektů 

 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další relevantní 

subjekty 

Dle návaz-
nosti na vy-
hlášené vý-
zvy, nejpoz-
ději do 31. 1. 
2019 

 

Obecný cíl 5A3: Zajistit kontakt pedagogů s reálnou praxí, moderními technologiemi a vývojem 

Dílčí cíl 5A3.1: Zvyšování kvalifikace pedagogů v oblasti polytechniky a oborové specializace především 

ve spolupráci se zaměstnavateli, výzkumnými pracovišti či dalšími relevantními subjekty 

Kritérium splnění: Minimálně 20 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  
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Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

5A3.1.1 Možnost dalšího odborného 
vzdělávání zaměřeného na 
polytechniku a odborné vzdě-
lávání 
 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A3.1.2 Rozvoj a posílení spolupráce 
se zaměstnavateli, výzkum-
nými a vývojovými pracovišti 
či dalšími relevantními sub-
jekty s cílem zvýšení odborné 
kvalifikace pedagogů a zajiš-
tění souvztažnosti teorie a re-
álné praxe, resp. provazby 
mezi pedagogy školy a odbor-
níky na pracovištích, včetně 
jejich součinnosti na celém 
procesu výuky a vzdělávání 
(např. součinnost při přípravě 
na výuku apod.) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A3.1.3 Zajištění odborníků na praco-
vištích a ve školních dílnách, 
příp. i na běžných vyučova-
cích hodinách, např. spolu-
účast při realizaci vyučova-
cích hodin teoretických a 
praktických, zlepšení podmí-
nek pro spolupráci s odbor-
níky z praxe a dalšími experty 
či specialisty na školách i pra-
covištích (adekvátní finanční 
ohodnocení, poradenská čin-
nost, tandemová výuka 
apod.) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zaměstnava-
telé  

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A3.1.4 Poznávání reálných pracovišť 
a používaných technologií (te-
oreticky a především prak-
ticky), např. zajištění: 
Stáží a exkurzí (tuzemských i 
zahraničních) pro pedagogy 
včetně souvisejících nákladů 
Odborné jazykové vzdělávání, 
příp. ICT průprava 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

5A3.1.5 Sdílení dobré praxe mezi od-
bornými pedagogy v návaz-
nosti na spolupráci se zaměst-
navateli a dalšími relevant-
ními subjekty 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A3.1.6 Účast v odborných kurzech, 
seminářích apod., včetně za-
jištění nákladů 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A3.1.7 Podpora dovedností v oblasti 
pedagogiky, psychologie a an-
dragogiky 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy – peda-
gogičtí a ve-
doucí pracov-
níci škol 

- Zaměstnava-
telé  

- Další rele-
vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 5A4: Zahájit a rozvíjet partnerskou spolupráci a síťování v oblasti polytechnického a od-

borného vzdělávání 

Dílčí cíl 5A4.1: Škola jako komunikační mediátor 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  
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Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

5A4.1.1 Vzájemná informační/dis-
kuzní setkávání, výměna a 
sdílení zkušeností apod. – za-
cíleno na žáky, pedagogické a 
nepedagogické pracovníky 
škol, zástupce zaměstnava-
telů a veřejnost 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A4.1.2 Různé formy propagace od-
borného a polytechnického 
vzdělávání (např. formou 
webů, výstav, náborových a 
projektových dnů, letních tá-
borů apod.) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A4.1.3 Různé formy spolupráce (na-
vazování, prohlubování), 
partnerství, příp. síťování vzá-
jemně mezi školami 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A4.1.4 Různé formy spolupráce (na-
vazování, prohlubování), 
partnerství, příp. síťování 
mezi školami, zaměstnavateli 
a dalšími relevantními sub-
jekty 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A4.1.5 Pracovní činnost koordiná-
tora zahrnující jak činnosti 
vůči zaměstnavatelům, tak i 
veřejnosti v rámci propagace 
školy apod. 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

Dílčí cíl 5A4.2: Snížení administrativní náročnosti a legislativních omezení spolupráce škol a zaměstna-

vatelů 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

5A4.2.1 Vzájemná setkávání 
Příklady dobré praxe, tvorba 
šablon a vzorů apod. 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A4.2.2 Usnadnění postupů v rámci 
spolupráce (např. BOZP, zdra-
votní prohlídky, pojištění 
apod.) 
 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

5A4.2.3 Poradenství a podpora vzdě-
lávání: 
Poradenská činnost pro od-
borné a polytechnické vzdě-
lávání 
Podpora vzdělávání žáků 
méně atraktivních oborů žá-
daných na trhu práce 
Podpora vzdělávání méně 
uplatnitelných absolventů na 
trhu práce 
Podpora vzdělávání nada-
ných a talentovaných žáků 
(viz Společné vzdělávání) 
Podpora vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami (viz Společné vzdělá-
vání) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

 

- Školy 
- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 



39 

2.6 Inkluzivní vzdělávání 
 

Obecná priorita 6: Vytvoření vhodného 
prostředí pro realizaci společného 

vzdělávání

Obecný cíl priority 6-A.1: 
Dostatečně zajistit teoretickou a 

praktickou připravenost 
pedagogů na společné vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 6-A.1.1: Do 
vzdělávací praxe jsou aplikovány 
nové metody výuky, organizace 
práce ve třídě a jsou využívány 

vybrané pedagogicko-
psychologické poznatky vedoucí k 

individuálnímu přístupu a 
dosažení maxima možného u 

všech žáků a studentů ve třídě

Obecný cíl priority 6-A.2: Zajistit 
spolupráci a odstranit 

komunikační bariéru mezi všemi 
zainteresovanými partnery 

působícími v oblasti společného 
vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 6-A.2.1: Probíhá 
pravidelná komunikace a 
spolupráce mezi školou, 

žáky/studenty, rodiči, 
poradenskými a dalšími zařízeními 
tak, aby bylo vytvořeno prostředí, 

které přispívá ke zvýšení 
dostupnosti středoškolského 

vzdělávání žákům/studentům se 
SVP, žákům/studentům nadaným 

a sociálně znevýhodněným

Obecný cíl priority 6-A.3: Zajistit 
technickou připravenost škol pro 
realizaci společného vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 6-A.3.1: Na 
školách je vytvořeno vhodné 
fyzické prostředí pro realizaci 

společného vzdělávání a je 
k dispozici škála pomůcek 

(technická připravenost škol)

Obecný cíl priority 6-A.4: Zajistit 
podporu škol a školských zařízení 
při aplikaci principů společného 

vzdělávání v praxi 

Dílčí cíl (opatření) 6-A.4.1:Školy a 
další zařízení mají podporu při 
aplikaci principů společného 

vzdělávání v praxi 

Obecný cíl priority 6-B.1: Podpořit 
aktivní zapojení žáků a studentů 

s omezenými příležitostmi do 
neformálního a zájmového 

vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 6-B.1.1: Žáci a 
studenti s omezenými 

příležitostmi mají možnost aktivně 
se účastnit neformálního a 

zájmového vzdělávání
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Obecná priorita 6: Vytvoření vhodného prostředí pro realizaci společného vzdělávání 

Obecný cíl 6A1: Dostatečně zajistit teoretickou a praktickou připravenost pedagogů na společné 

vzdělávání 

Dílčí cíl 6A1.1: Do vzdělávací praxe jsou aplikovány nové metody výuky, organizace práce ve třídě a jsou 

využívány vybrané pedagogicko-psychologické poznatky vedoucí k individuálnímu přístupu a dosažení 

maxima možného u všech žáků a studentů ve třídě  

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty  

Termín  

6A1.1.1 Zajistit dostupnost dlouhodo-

bého a střednědobého vzdě-

lávání pedagogických i nepe-

dagogických pracovníků škol 

zaměřených na rozvoj kom-

petencí nutných pro aplikaci 

individuálního přístupu ve 

vzdělávání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Zájem ze 
strany sub-
jektů poskytu-
jících vzdělá-
vání vytvořit 
vzdělávání dle 
konkrétních 
požadavků   

- Zajištění 
suplování 

 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Subjekty po-

skytující vzdě-
lávání  

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A1.1.2 Zajistit předávání a rozvoj zís-

kaných odborných ale i měk-

kých dovedností a zkušeností 

pedagogům individuálními 

formami jako jsou např. men-

toring, hospitace, stáže nebo 

výměny dobré praxe 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy   

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Zájem ze 
strany sub-
jektů poskytu-

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Subjekty po-
skytující vzdě-
lávání 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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jících vzdělá-
vání vytvořit 
vzdělávání dle 
konkrétních 
požadavků   

- Zajištění 
suplování 

6A1.1.3 Podpořit bližší propojení pe-

dagogických fakult s praxí ve 

výuce 

 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem střed-
ních škol a cí-
lových skupin 

- Zájem peda-
gogických fa-
kult 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A1.1.4 Zajistit metodické vedení škol 

při realizaci společného vzdě-

lávání a metodické vedení 

školských poradenských zaří-

zení při diagnostické činnosti 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol a 
školských po-
radenských 
zařízení 

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 6A2: Zajistit spolupráci a odstranit komunikační bariéru mezi všemi zainteresovanými 

partnery působícími v oblasti společného vzdělávání 

Dílčí cíl 6A2.1: Probíhá pravidelná komunikace a spolupráce mezi školou, žáky/studenty, rodiči, pora-

denskými a dalšími zařízeními tak, aby bylo vytvořeno prostředí, které přispívá ke zvýšení dostupnosti 

středoškolského vzdělávání žákům/studentům se SVP, žákům/studentům nadaným a sociálně znevý-

hodněným      

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené subjekty  Termín  
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6A2.1.1 Zajistit návaznost vzdělávání 

žáků se SVP při přestupu ze 

ZŠ na SŠ včetně informova-

nosti rodičů a žáků se SVP o 

možnostech vzdělávání na SŠ 

a VOŠ 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Školy a školská 
zařízení 

- Další relevantní 
subjekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A2.1.2 Podpora žáků/studentů se 

SVP při přechodu ze školy do 

zaměstnání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A2.1.3 Podpořit vzájemný respekt a 

toleranci k odlišnostem jak u 

žáků/studentů samotných, 

tak u pedagogů a rodičů  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A2.1.4 Zvýšit dostupnost informací 

o podpůrných službách pro 

školy/pedagogy  a zlepšit 

spolupráci s poradenskými 

zařízeními za účelem od-

borné podpory pedagogů 

(ŠPP, PPP, SPC) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol a 
zařízení a cen-
ter 

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A2.1.5 Zajistit přenos informací 

mezi aktéry vzdělávání, zřizo-

vateli škol a školami samot-

nými 

 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Podpora ze 
strany za-
městnavatelů 

- Zájem škol a 
cílových sku-
pin 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé 
- Zaměstnava-

telé 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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- Zájem za-
městnavatelů  

6A2.1.6 Společná komunikace a spo-

lupráce s dalšími subjekty 

působícími v oblasti vzdělá-

vání a sociální oblasti 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol a 
zřizovatelů 
subjektů pů-
sobících v ob-
lasti vzdělá-
vání a sociální 
oblasti 

- Zájem cílo-
vých skupin 

- Školy a školská 
zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další relevantní 

subjekty (např. 
MŠMT) 

- Zřizovatelé 
subjektů půso-
bících v oblasti 
vzdělávání a so-
ciální oblasti  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 6A3: Zajistit technickou připravenost škol pro realizaci společného vzdělávání 

Dílčí cíl 6A3.1: Na školách je vytvořeno vhodné fyzické prostředí pro realizaci společného vzdělávání a 

je k dispozici škála pomůcek (technická připravenost škol) 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty 

Termín  

6A3.1.1 Zajistit bezbariérovost škol-

ních budov nejen ve výuko-

vých prostorách, ale také i 

v dalších prostorách školy (jí-

delny, šatny, atd.) 

 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A3.1.2 Umožnit žákům/studentům 

se SVP (především s vyšším 

stupněm tělesného postižení 

nebo LMP) klidový režim 

v rámci školního dne, např. 

zřídit tzv. „klidové zóny“ 

v rámci školní budovy  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A3.1.3 Pořídit kompenzační po-

můcky pro vzdělávání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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- Zájem škol 

 

Obecný cíl 6A4: Zajistit podporu škol a školských zařízení při aplikaci principů společného vzdělávání 

v praxi  

Dílčí cíl 6A4.1: Školy a další zařízení mají podporu při aplikaci principů společného vzdělávání v praxi 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty 

Termín  

6A4.1.1 Zajistit financování potřeb 

spojených se společným 

vzděláváním jako jsou 

zejména prostředky na platy 

speciálních pedagogů, psy-

chologů a asistentů peda-

goga  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A4.1.2 Zajistit podporu pedagogů 

v případě potřeby řešení 

akutních problémů spoje-

ných se společným vzdělává-

ním ve formě poradenských 

služeb 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol a 
školských za-
řízení 

- Zájem škol 
- Zájem peda-

gogů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A4.1.3 Zpracovávat analýzy a šetření 

mapující úspěšnost realizace 

společného vzdělávání (mo-

nitoring a hodnocení jako 

zpětná vazba škol zřizovate-

lům), zahrnutí oblasti společ-

ného vzdělávání do krajských 

vzdělávacích koncepcí 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Zájem škol 
- Zájem zřizo-

vatelů škol a 
školských za-
řízení  

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol a 
školských za-
řízení 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6A4.1.4 Podpořit změnu školní kul-

tury, politiky a praxe tak, aby 

byla zohledněna různorodost 

žáků a studentů 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 

6A4.1.5 Podporovat školy při pre-

venci rizikového chování na 

školách 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany MŠMT 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé 
škol a škol-
ských zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 6B1: Podpořit aktivní zapojení žáků a studentů s omezenými příležitostmi do neformál-

ního a zájmového vzdělávání 

Dílčí cíl 6B1.1: Žáci a studenti s omezenými příležitostmi mají možnost aktivně se účastnit neformál-

ního a zájmového vzdělávání 

Kritérium splnění: Minimálně 5 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uvede-

ných činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-

zace 

Zapojené sub-

jekty 

Termín  

6B1.1.1 Podpořit rozvoj infrastruk-

tury pro zájmové a nefor-

mální vzdělávání žáků a stu-

dentů  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6B1.1.2 Rozšiřovat nabídku činností 

žáků a studentů ve volném 

čase 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 
- Zájem organi-

zátorů vzdělá-
vání 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Vzdělávací 

subjekty 

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 

6B1.1.3 Propojovat zájmové a nefor-

mální vzdělávání se vzdělává-

ním formálním 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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- Zájem škol 
- Zájem zřizo-

vatelů škol 
- Zájem organi-

zátorů vzdělá-
vání 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 

- Vzdělávací 
subjekty 

6B1.1.4 Vyšší míra začleňování žáků a 

studentů se SVP do zájmo-

vého a neformálního vzdělá-

vání 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů 

- Podpora ze 
strany zřizo-
vatelů škol 

- Zájem škol 
- Zájem zřizo-

vatelů škol 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 

na vyhlášené vý-

zvy, nejpozději 

do 31. 1. 2019 
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2.7 Gramotnosti a klíčové kompetence 
 

Obecná priorita 7:  Zlepšení podmínek 
pro rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti a klíčových kompetencí u 
žáků a studentů

Obecný cíl priority 7-A.1: 
Pedagogičtí pracovníci mají 

příznivé podmínky ke zvyšování 
svých dovedností a schopností 

včetně motivace vedoucí 
k aplikaci gramotností a klíčových 

kompetencí ve výuce

Dílčí cíl (opatření) 7-A.1.1: 
Nastavit vhodné podmínky pro 
spolupráci mezi pedagogickými 

pracovníky (interní i externí) 
včetně organizačního zajištění a 
realizace motivačních aktivit pro 

pedagogické pracovníky

Dílčí cíl (opatření) 7-A.1.2: 
Vzdělávat pracovníky škol včetně 
možnosti uvolnění učitele z výuky 

a zajištění jeho náhrady

Obecný cíl priority 7-A.2: Ve 
školách jsou vytvořeny podmínky 

pro aktivní zapojení žáků a 
studentů do výuky v závislosti na 

jejich individuálních 
schopnostech a potřebách

Dílčí cíl (opatření) 7-A.2.1: Snížit 
počet žáků a studentů v pracovní 

skupině

Dílčí cíl (opatření) 7-A.2.2: 
Podporovat spolupráci mezi 

žáky/studenty navzájem i 
spolupráce mezi žáky/studenty a 

dalšími subjekty

Dílčí cíl (opatření) 7-A.2.3:
Praktikovat mezioborové učení 
předmětů směřující k přechodu 

výuky od instruktivní ke 
konstruktivní

Obecný cíl priority 7-B.1: Ve 
školách jsou zřízeny prostory 

mimo třídy vybavené 
odpovídajícími pomůckami 

potřebnými k rozvoji gramotností 
a klíčových kompetencí

Dílčí cíl (opatření) 7-B.1.1: Zřídit 
prostory nejen pro volnočasové 

aktivity, pro využití ze strany 
žáků/studentů i učitelů

Dílčí cíl (opatření) 7-B.1.2: 
Nakoupit vybavení a pomůcky a 

navázat je na další aktivity (včetně 
„zapracování“ učitele k používání 

pomůcek ve výuce)



48 

Obecná priorita 7: Zlepšení podmínek pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a klíčových 

kompetencí u žáků a studentů 

Obecný cíl 7A1: Pedagogičtí pracovníci mají příznivé podmínky ke zvyšování svých dovedností a 

schopností včetně motivace vedoucí k aplikaci gramotností a klíčových kompetencí ve výuce 

Dílčí cíl 7A1.1: Nastavit vhodné podmínky pro spolupráci mezi pedagogickými pracovníky (interní i ex-

terní) včetně organizačního zajištění a realizace motivačních aktivit pro pedagogické pracovníky škol 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad realizace Zapojené sub-
jekty  

Termín  

7A1.1.1 Sdílení dobré praxe, 
hospitace dle potřeb 
učitelů  

- Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze strany 

všech dalších rele-
vantních zapojených 
subjektů 

- Iniciativa ze strany 
pedagogických pra-
covníků 

- Zajištění suplování 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A1.1.2 Spolupráce učitelů růz-
ných předmětů (meto-
dické kabinety, fyzický 
prostor/centrum pro 
scházení/pedagogické 
sdílení v rámci jednoho 
učitelského sboru, pro-
vázanost témat vyučo-
vaných v různých před-
mětech) 

- Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze strany 

všech dalších rele-
vantních zapojených 
subjektů 

- Iniciativa ze strany 
pedagogických pra-
covníků 

- Fyzický i časový pro-
stor pro scházení 
učitelů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A1.1.3 Tandemová výuka  - Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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- Zájem ze strany 
všech dalších rele-
vantních zapojených 
subjektů 

- Iniciativa ze strany 
pedagogických pra-
covníků 

- Kvalifikovaní peda-
gogové/odborníci z 
praxe  

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy 

firmy, kni-
hovny, mu-
zea, …) 

7A1.1.4 Mentor (externí nebo 
interní), změna pří-
stupu mentoringu – tý-
mové role, práce 
ve skupinách, vztahy 
v kolektivu 

- Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze strany 

všech dalších rele-
vantních zapojených 
subjektů 

- Iniciativa ze strany 
pedagogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Osoby/insti-

tuce poskytu-
jící vzdělávání 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A1.1.5 Teambuildingové akti-
vity  

- Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze strany 

všech dalších rele-
vantních zapojených 
subjektů 

- Iniciativa ze strany 
pedagogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Poskytovatelé 

služeb v dané 
oblasti 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 7A1.2: Vzdělávat pracovníky škol včetně možnosti uvolnění učitele z výuky a zajištění jeho ná-

hrady 

Kritérium splnění: Minimálně 15 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad realizace Zapojené sub-
jekty 

Termín  
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7A1.2.1 Systematické vzdělávání 
(dlouhodobé, cyklické, in-
tenzivní, s dopadem do 
praxe), semináře dle ná-
mětů, efektivní školení 
(kvalita školení, různé 
formy školení, sdílení infor-
mací o kurzu, sdílení zkuše-
ností), kurzy pro seznámení 
s praktickými ukázkami 
v rámci školení, aplikace 
metod do praxe 

- Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze strany 

všech dalších rele-
vantních zapoje-
ných subjektů 

- Iniciativa ze 
strany pedagogic-
kých pracovníků 

- Zájem ze strany 
institucí poskytují-
cích vzdělávání 
vytvořit semináře 
dle požadavků 

- Dostupnost na-
bídky seminářů a 
kurzů 

- Zajištění suplo-
vání Plán vzdělá-
vání na školách 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Osoby/insti-

tuce posky-
tující vzdělá-
vání 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A1.2.2 Rozvoj schopnosti pracovat 
s nástroji pedagogické dia-
gnostiky, sebereflexe, auto-
evaluace, seznámení se 
s metodikami včetně moti-
vace pro přechod od in-
struktivní ke konstruktivní 
výuce, sebezkušenostní 
kurzy, vyzkoušení konkrét-
ních metod gramotností a 
klíčových kompetencí v jed-
notlivých předmětech, re-
flexe pro učitele k měření 
rozvoje gramotností a klíčo-
vých kompetencí, týmová 
práce 

- Podpora ze strany 
projektů   

- Působení na ma-
nagement – pod-
pora vedení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze strany 

všech dalších rele-
vantních zapoje-
ných subjektů 

- Iniciativa ze 
strany pedagogic-
kých pracovníků 

- Zájem ze strany 
institucí poskytují-
cích vzdělávání 
vytvořit semináře 
dle požadavků 

- Dostupnost na-
bídky seminářů a 
kurzů 

- Zajištění suplo-
vání 

- Plán vzdělávání na 
školách 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Osoby/insti-
tuce posky-
tující vzdělá-
vání 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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Obecný cíl 7A2: Ve školách jsou vytvořeny podmínky pro aktivní zapojení žáků a studentů do výuky 

v závislosti na jejich individuálních schopnostech a potřebách 

Dílčí cíl 7A2.1: Snížit počet žáků a studentů v pracovní skupině 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

7A2.1.1 Realizace kooperativní výuky - Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Zajištění asis-
tenta peda-
goga 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.1.2 Nově zavedené půlené ho-
diny 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Dostatek výu-
kových pro-
stor 

- Personální za-
jištění (peda-
gog)  

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
MŠMT) 
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 7A2.2: Podporovat spolupráci mezi žáky/studenty navzájem i spolupráce mezi žáky/studenty a 

dalšími subjekty 

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  
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Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty  

Termín  

7A2.2.1 Dlouhodobá spolupráce 
s dalšími subjekty (odborníci 
z praxe, Planetárium, muzea, 
výzkumné organizace, kni-
hovny, sociální partneři…)  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Vhodná na-
bídka aktivit 

- Dostupnost 
účasti (fy-
zická) na akti-
vitách dalších 
subjektů (do-
prava) 

- Organizační 
zajištění 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Další rele-

vantní sub-
jekty (např. 
firmy, kni-
hovny, mu-
zea, …) 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.2.2 Zážitkové aktivity (exkurze, 
besedy se známými osob-
nostmi a odborníky z praxe, 
divadlo, …), projektová výuka 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (odbor-
níci z praxe, 
knihovny, mu-
zea, …) 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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7A2.2.3 Společné aktivity pro 
žáky/studenty a rodiče (např. 
zážitkové aktivity, projektové 
dny, …)  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (např. 
firmy, kni-
hovny, mu-
zea, …) 

- Rodiče žáků  
- Poskytovatelé 

služeb v dané 
oblasti 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.2.4 Zlepšení informačních toků 
mezi školou a rodiči 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Širší dostup-
nost informací 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Rodiče žáků 

 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.2.5 Peer-teaching (starší 
žáci/studenti učí mladší) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Motivace a 

iniciativa 
žáků/stu-
dentů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

7A2.2.6 Spolupráce mezi ZŠ – SŠ/VOŠ 
– VŠ 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Motivace a 

iniciativa 
žáků/stu-
dentů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Dílčí cíl 7A2.3: Praktikovat mezioborové učení předmětů směřující k přechodu výuky od instruktivní ke 

konstruktivní  

Kritérium splnění: Minimálně 25 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty 

Termín  

7A2.3.1 Projektová výuka, krátko-
dobé projekty 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

-  

- Školy a škol-
ská zařízení 

 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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7A2.3.2 Mimoškolní aktivity, zážit-
kové aktivity  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Personální za-
jištění (peda-
gog)  

- Prostředky na 
mimoškolní 
výuku včetně 
materiálo-
vého vyba-
vení 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Poskytovatelé 

služeb v dané 
oblasti 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (odbor-
níci z praxe, 
knihovny, 
muzea, …) 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.3.3 Volitelné předměty v cizích 
jazycích/CLIL 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Jazyková a 
odborná vy-
bavenost pe-
dagoga 

- Školy a škol-
ská zařízení 
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.3.4 Výuka finanční gramotnosti - Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty  
 
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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- Zájem ze 
strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Kvalifikovaný 
pedagog 

7A2.3.5 Využívání různých metod ve 
výuce vedoucích k zatraktiv-
nění matematiky a odbourání 
nechuti k předmětu 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.3.6 Vedení praktické výuky, zadá-
vání praktických úkolů 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 
 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7A2.3.7 Čtenářské dílny  - Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Další rele-
vantní sub-
jekty (kni-
hovny, diva-
dla, …) 

 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Školní kni-
hovna  

- Knížky  
- Personální za-

jištění (peda-
gog pro reali-
zaci aktivity) 

7A2.3.8 Soutěže - Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Zájem ze 

strany všech 
dalších rele-
vantních za-
pojených sub-
jektů 

- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických 
pracovníků 

- Práce se žá-
kem - pří-
prava 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  
- Instituce po-

řádající sou-
těže 

- Sponzoři 

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

 

Obecný cíl 7B1: Ve školách jsou zřízeny prostory mimo třídy vybavené odpovídajícími pomůckami 

potřebnými k rozvoji gramotností a klíčových kompetencí 

Dílčí cíl 7B1.1: Zřídit prostory nejen pro volnočasové aktivity, ale i pro využití ze strany žáků/studentů 

i učitelů 

Kritérium splnění: Minimálně 5 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uvede-

ných činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty 

Termín  

7B1.1.1 Zřízení, inovace nebo rozší-
ření školního centra (např. 
knihovna, klubovna, denní 
místnost pro učitele nebo 
žáky/studenty, apod.) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Personální za-
jištění centra 

 

Dílčí cíl 7B1.2: Nakoupit vybavení a pomůcky a navázat je na další aktivity (včetně „zapracování“ učitele 

k používání pomůcek ve výuce) 

Kritérium splnění: Minimálně 10 % škol se nově zapojí či rozšíří zapojení alespoň do jedné z níže uve-

dených činností.  

 

Činnost Předpoklad reali-
zace 

Zapojené sub-
jekty 

Termín  

7B1.2.1 Vybavení pro podporu čte-
nářské gramotnosti (zdroje 
textu – nová odborná litera-
tura, aktualizace knižního 
fondu, nákup licencí přístupů 
k odborným textům, slovníky 
(překladové i výkladové), 
pravidla českého pravopisu, 
encyklopedie, …) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7B1.2.2 Vybavení pro podporu mate-
matické gramotnosti (logické 
hry, matematické modely, …) 

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  
- Iniciativa ze 

strany peda-
gogických pra-
covníků 

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 

7B1.2.3 Další vybavení pro rozvoj gra-
motností a klíčových kompe-
tencí  

- Podpora ze 
strany pro-
jektů   

- Působení na 
management 
– podpora ve-
dení školy  

- Zájem škol  

- Školy a škol-
ská zařízení 

- Zřizovatelé  

Dle návaznosti 
na vyhlášené vý-
zvy, nejpozději 
do 31. 1. 2019 
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- Iniciativa ze 
strany peda-
gogických pra-
covníků 

 

 

 


