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Seznam zkratek 
AMSP Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

COV Centrum odborného výcviku 

CŽU Celoživotní učení 

G Gramotnosti 

HK Hospodářská komora 

HW, SW Hardware, software 

ICT Informační a komunikační technologie 

IPS Informační a poradenská střediska 

IT Informační technologie 

KARIPO Kariérové poradenství 

MŠ Mateřská škola 

PdF Pedagogická fakulta 

PIK Podnikavost, iniciativa a kreativita 

PLT Polytechnické vzdělávání 

PP Pedagogický pracovník 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

PR Public relations 

RVP Rámcový vzdělávací program 

SPC Speciálně pedagogické centrum 

SŠ Střední škola 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 

SYPO projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

ŠPP Školní poradenské pracoviště 

TV Televize 

ÚP Úřad práce 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ Vysoká škola 

VZ Veřejná zakázka 

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 z větší části dle pokynů Metodického listu NÚV č. 05, který byl vydán k pri-

oritizaci dokumentu KAP I. Oblasti podpory byly prioritizovány podle postupů zahrnujících priority 

všech zainteresovaných stran. Metodika Prioritizace potřeb hodnotí významnost jednotlivých oblastí 

z pohledu škol, z pohledu kraje a z pohledu reálnosti dosažení stanoveného cíle. V rámci škol vycházelo 

hodnocení významnosti cílů od zástupců škol a dalších institucí v minitýmech a z výstupů uvedených 

v dotazníkovém šetření pořádaném NÚV. Soulad priorit oblastí v dokumentu Prioritizace potřeb s cíli 

velmi významnými pro kraj je zajištěn zohledněním regionálních strategických dokumentů, respektive 

zařazením oblastí v dokumentech a četností zmínek o tématu a uvedení mezi jeden nebo více cílů. Hle-

disko reálnosti hodnotí prioritu dílčího cíle podle faktorů podporujících cíle prostřednictvím projektů. 

Každému z uvedených hodnotících kritérií byly přiřazovány body podle stanovených stupnic. Po sečtení 

všech bodů byl výsledek porovnán s bodovou škálou a podle určeného klíče byly jednotlivé oblasti roz-

děleny do prioritních skupin: 

- A: Oblast podpory s nejvyšší důležitostí 
- B: Oblast podpory se střední důležitostí 
- C: Oblast podpory 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 výše 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 dílčích cílů vycházejí z validních zdrojů. Jako podklady jsou využity 

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

mace 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 dotazní-

kového šetření pořádaného NÚV, které proběhlo v prosinci 2018 na středních a vyšších odborných ško-

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

ních strategických dokumentů, jejichž cíle jsou v souladu s prioritami dokumentu KAP. Hledisko reál-

nosti vyplývá z dostupných informací o plánovaných projektech OP VVV. 

Cílem Prioritizace potřeb je porovnání a určení priorit oblastí a jejich dílčích cílů. Slouží jako podklad 

pro dosažení žádoucího stavu (vize) dle možností s maximální efektivností. Z určených priorit potřeb je 

patrné, které dílčí cíle (resp. jejich realizace) jsou nutnou podmínkou pro naplnění vize.  
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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 akčního 

plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. 

 

 

 

2 Prioritizace potřeb 
Prioritizace potřeb představuje prostřednictvím cílů a aktivit možnosti, jak posunout stav vzdělávací 

soustavy Královéhradeckého kraje směrem k vizi KAP. Realizace aktivit povede mimo jiné také ke zkva-

litňování vzdělávacího obsahu ve všech oblastech a tím i k přiblížení se naplnění vize projektu. 

Aktivity uvedené v Prioritizaci potřeb dokumentu KAP I, jejichž realizace je splněna a osvědčily se v po-

stupu k naplnění cíle, budou popsány i v dokumentu KAP II. Aktivity, které naplněny nejsou, ale jedno-

značně by přispěly k naplnění cíle, budou v dokumentu KAP II také popsány s doplněním podmínky 

splnění.  

Pro realizaci každé aktivity je předpokladem podpora ze strany projektů, působení na management – 

podpora vedení školy, zájem škol a zájem ze strany všech dalších relevantních zapojených subjektů. 

Dále se často mezi podmínkami realizace opakuje zajištění financí (týká se to jak peněz na zajištění 

pracovních pozic, tak investičních i neinvestičních zdrojů na nákup vybavení) a zajištění suplování za 

pedagogické pracovníky, kteří pracují na svém osobnostním rozvoji nebo navazují a udržují spolupráci 

s kolegy a dalšími subjekty.  

Realizace všech uvedených činností je podmíněna zapojením relevantních subjektů. Cílovými skupi-

nami k naplnění činností jsou děti, žáci, studenti VOŠ i VŠ, pracovníci škol a školských zařízení, pracov-

níci ve vzdělávání, rodiče dětí a žáků, zástupci veřejné správy a zřizovatelů škol a veřejnost. Bude také 

cíleno na zvyšování kompetencí ředitelů škol a školských zařízení a na vzdělávání zástupců zřizovatelů 

škol a školských zařízení (podpora ze strany vedení a zřizovatelů škol je předpokladem pro zdárné na-

plnění cílů KAP). Dále bude realizací aktivit docházet k navazování nových nebo prohlubování stávají-

cích spoluprací s MAPy v regionu.  
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2.1 Podpora kariérového poradenství 

  

  

Obecná priorita 1: Funkční 
kariérové poradenství ve 

škole

Obecný cíl priority 1.1: Existuje 
systém vzdělávání pro kariérové 

poradce

Dílčí cíl (opatření): 1-A.1.1 
Vytvořit neformální platformy 

pro setkávání kariérových 
poradců

Dílčí cíl (opatření): 1-A.1.2 Zajistit 
dostupnost vzdělávacích kurzů a

dalších možností seberozvoje
pracovníků v oblasti kariérového 

poradenství

Obecný cíl priority 1.2: Na SŠ a 
VOŠ funguje kariérové 

poradenství zaměřené na volbu 
vzdělávací a profesní dráhy žáka

Dílčí cíl (opatření): 1-A.2.1 
Rozšířit školní poradenské 

pracoviště tak, aby bylo 
kompetentní k poskytování 

kariérového poradenství

Dílčí cíl (opatření): 1-A.2.2 
Podpořit kvalitní poskytování 
poradenství v oblasti profesní 

orientace
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Obecná priorita 1: Funkční kariérové poradenství ve škole 

Obecný cíl 1.1: Existuje systém vzdělávání pro kariérové poradce 

Dílčí cíl 1A.1.1: Vytvořit neformální platformy pro setkávání kariérových poradců 

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

dených činností. 

Činnost  

1A1.1.1 
Sdílení dobrých zkušeností, 

neformální setkávání kariéro-

vých poradců 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem dalších 

relevantních subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

1A1.1.2 
Zapojení do webové plat-

formy pro sdílení materiálů, 

zkušeností, dobré praxe… 

Předpoklad 

realizace 

Vznik webové platformy, zájem škol 

Zapojené 

subjekty 

RT KAP, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

1A1.1.3 
Propojení MŠ – ZŠ – SŠ – VŠ, 

například sdílení informací, 

trojstranné dohody apod. 

Předpoklad 

realizace 

Zájem rodičů, zájem škol 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 1A.1.2: Zajistit dostupnost vzdělávacích kurzů a dalších možností seberozvoje pracovníků v ob-

lasti kariérového poradenství 

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

dených činností.  

Činnost  

1A1.2.1 Podpora v podobě supervize 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, zájem škol a cílových sku-

pin, podpora ze strany projektů, dostatečný 

počet subjektů/poskytovatelů služeb 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující supervizi 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

1A1.2.2 

Semináře, workshopy, kurzy, 

vzdělávání na míru pro jed-

notlivé školy 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, zájem škol, podpora ze strany vedení 

škol, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující vzdělávání 
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Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

1A1.2.3 

Rozvoj kompetencí k posky-

tování podpory ve všech ob-

lastech kariérového poraden-

ství také u výchovných po-

radců a třídních učitelů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, zájem škol a cílo-

vých skupin, podpora vedení škol, zájem ze 

strany všech zapojených relevantních sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující vzdělávání 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 1.2: Na SŠ a VOŠ funguje kariérové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní 

dráhy žáka 

Dílčí cíl 1A.2.1: Rozšířit školní poradenské pracoviště tak, aby bylo kompetentní k poskytování kariéro-

vého poradenství 

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

dených činností. 

Činnost  

1A2.1.1 

Podpora personálních 

pozic v rámci ŠPP, jasně 

rozdělené kompetence a 

s tím související snížená 

vyučovací povinnost 

Předpoklad 

realizace 

Legislativní zakotvení, podpora ze strany 

projektů, zájem škol, podpora vedení škol 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.1.2 

Zavedení pozice kariéro-

vého poradce, rozšíření 

časové dotace pro posky-

tování kariérového pora-

denství 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, legislativní zakotvení, 

podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.1.3 

Zajištění materiálních 

podmínek pro poskyto-

vání kariérového pora-

denství ve školách 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zá-

jem škol 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.1.4 

Spolupráce kariérového 

poradce s dalšími institu-

cemi poskytujícími karié-

rové poradenství (ÚP – 

IPS, PPP…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty (např. úřady práce, 

personální agentury atd.) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 
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Dílčí cíl 1A.2.2: Podpořit kvalitní poskytování poradenství v oblasti profesní orientace 

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

dených činností. 

 

 

Činnost  

1A2.2.1 

Spolupráce kariérového poradce 

a dalších PP s odborníky z praxe, 

znalost trhu práce a možností 

dalšího vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol a cílových 

skupin, zájem ze strany dalších zapoje-

ných subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty (např. zaměstnava-

telé, úřady práce…) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.2.2 

Prostor (abstraktní – čas, pro-

středky) pro individuální práci 

s žáky a rodiči, individuální kon-

zultace 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ro-

dičů, zájem ze strany dalších zapojených 

subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, ro-

diče dětí a žáků, další relevantní subjekty 

(např. zaměstnavatelé, ÚP, HK, VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.2.3 

Fyzický prostor pro výkon karié-

rového poradenství (místnost), 

další vybavení a pomůcky pro 

poskytování kariérového pora-

denství 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zá-

jem škol, zájem ze strany dalších zapoje-

ných subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty (např. zaměstnava-

telé, ÚP, HK, VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.2.4 
Začlenění kariérového poraden-

ství do běžné výuky 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ro-

dičů, zájem ze strany dalších zapojených 

subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty (např. zaměstnava-

telé, ÚP, HK, VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 
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1A2.2.5 

Propagace možností kariérového 

poradenství směrem k žákům 

i jejich rodičům 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ro-

dičů, zájem ze strany dalších zapojených 

subjektů, zájem rodičů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty (např. zaměstnava-

telé, ÚP, HK, VŠ), rodiče dětí a žáků 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 

1A2.2.6 

Přizvání odborníků z praxe, tan-

demová výuka, metodická pod-

pora pedagogů (návaznost 

na oblast odborného vzdělávání 

včetně spolupráce se zaměstna-

vateli) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem za-

městnavatelů, zájem ze strany dalších 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další 

relevantní subjekty (např. zaměstnava-

telé, ÚP, HK, VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, 

nejpozději do 31. 1. 2022 
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2.2 Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

  

Obecná priorita 2: Vytvoření 
systému komplexní podpory 

rozvoje podnikavosti, iniciativy a 
kreativity

Obecný cíl priority 2.1: 
Pedagogové mají potřebné 

znalosti a podporu k rozvíjení 
podnikavosti, iniciativy a 

kreativity žáků

Dílčí cíl (opatření) 2-A.1.1: 
Vytvořit prostor pro výměnu 

zkušeností pedagogů

Dílčí cíl (opatření) 2-A.1.2: 
Podpořit rozšiřování kompetencí 

PP

Dílčí cíl (opatření) 2-A.1.3: 
Preventivně působit proti 

syndromu vyhoření PP

Obecný cíl priority 2.2: Žáci jsou 
dostatečně podporováni 

v oblasti podnikavosti, iniciativy 
a kreativity a mají možnost 
účastnit se různých aktivit i 

mimo klasické vyučování

Dílčí cíl (opatření) 2-A.2.1: 
Podpořit účast v soutěžích pro 

žáky

Dílčí cíl (opatření) 2-A.2.2: 
Rozšířit výuku o nové aktivity

Dílčí cíl (opatření) 2-A.2.3: 
Pečovat o motivované, 

talentované a nadané žáky

Obecný cíl priority 2.3: Škola či 
další školské subjekty mají 

dostatek prostředků, 
materiálního zajištění a 

personálních kapacit pro rozvoj 
podnikavosti, inciativy a 

kreativity žáků

Dílčí cíl (opatření) 2-A.3.1: Zajistit 
materiální zabezpečení a 

personální podporu v oblasti 
podnikavosti, inicitativy a 

kreativity
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Obecná priorita 2: Vytvoření systému komplexní podpory rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity 

Obecný cíl 2.1: Pedagogové mají potřebné znalosti a podporu k rozvíjení podnikavosti, iniciativy 

a kreativity žáků 

Dílčí cíl 2A1.1: Vytvořit prostor pro výměnu zkušeností pedagogů 

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

dených činností. 

Činnost  

2A1.1.1 Semináře, workshopy 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany poskytovatelů vzdělávání, zajištění 

suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující vzdělávání 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A1.1.2 

Sdílení dobré praxe, inspira-

tivní neformální setkávání pe-

dagogů, projekty zaměřené na 

kolegiální podporu 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zajištění suplo-

vání 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující vzdělávání, další relevantní sub-

jekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A1.1.3 

Cesty do zahraničí pro PP, in-

spirace, výměny zkušeností, 

stáže pedagogů ve firmách, ve-

řejnoprávních a neziskových 

organizacích…  

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní zapojené subjekty, vč. zahraničních 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 2A1.2: Podpořit rozšiřování kompetencí PP 

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

dených činností. 

Činnost  

2A1.2.1 
Kvalitní vzdělávání pedagogů 

v oblasti PIK 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany poskytovatelů vzdělávání, zajištění 

suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující vzdělávání 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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2A1.2.2 Dostupné materiály pro výuku 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, existující 

prostor pro sdílení 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, subjekty 

poskytující vzdělávání, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 2A1.3: Preventivně působit proti syndromu vyhoření PP 

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

dených činností. 

Činnost  

2A1.3.1 

Péče o duševní zdraví peda-

gogů (např. teambuilding, su-

pervize, mentoring…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, dostatečný počet subjektů/poskytova-

telů služeb 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A1.3.2 

Tandemová výuka – spolu-

práce dvou PP (příp. PP s od-

borníkem z praxe či PP se stu-

dentem pedagogických oborů), 

plánování výuky, sdílení zkuše-

ností 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, další relevantní sub-

jekty (např. VŠ, zaměstnavatelé) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 2.2: Žáci jsou dostatečně podporováni v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity a mají 

možnost účastnit se různých aktivit i mimo klasické vyučování 

Dílčí cíl 2A2.1: Podpořit účast v soutěžích pro žáky 

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

dených činností. 

Činnost  

2A2.1.1 

Propagace soutěží formou, 

která je pro žáky zajímavá, za-

jištění atraktivních odměn pro 

žáky 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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2A2.1.2 

Soutěže fiktivních firem, SOČ… 

(zpřehlednění nabídky a propa-

gace) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 2A2.2: Rozšířit výuku o nové aktivity 

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

dených činností. 

Činnost  

2A2.2.1 

Podpora zájmových 

kroužků/klubů, projektová vý-

uka, servisní a místně zakot-

vené učení, rozvoj měkkých 

dovedností 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A2.2.2 

Spolupráce škol a dalších sub-

jektů – např. zaměstnavatelů, 

knihoven, muzeí, středisek 

ekologické výchovy, subjektů 

poskytujících neformální vzdě-

lávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty (např. zaměstnavatelé, 

vzdělávací instituce) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A2.2.3 

Besedy, semináře se zajíma-

vými osobnostmi, debaty, ex-

kurze, přednášky, veletrhy 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A2.2.4 
Nové formy a metody výuky, 

kritické myšlení apod. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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Dílčí cíl 2A2.3: Pečovat o motivované, talentované a nadané žáky 

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

dených činností. 

Činnost  

2A2.3.1 
Individualizace studia, osobní 

přístup k aktivním žákům 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A2.3.2 

Identifikace motivovaných, ta-

lentovaných či nadaných žáků 

a jejich podpora 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, kvalifikovaný pedagog 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A2.3.3 

Výjezdy do zahraničí pro žáky 

(zahraniční stáže, výměnné 

a studijní pobyty…) 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 2.3: Školy či další školské subjekty mají dostatek prostředků, materiálního zajištění a per-

sonálních kapacit pro rozvoj podnikavosti, inciativy a kreativity žáků 

Dílčí cíl 2A3.1: Zajistit materiální zabezpečení a personální podporu v oblasti podnikavosti, iniciativy 

a kreativity 

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

dených činností. 

Činnost  

2A3.1.1 

Spolupráce s firmami, veřejno-

právními a neziskovými organi-

zacemi  (odborník z praxe, pro-

pojení s trhem práce, občan-

ským životem), spolupráce 

s neziskovými organizacemi, 

nadacemi apod. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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2A3.1.2 

Uhrazení nákladů souvisejících 

s PIK, např. proplácení cest na 

soutěže, nákup materiálu 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

2A3.1.3 

Využívání pro žáky atraktivních 

nástrojů k podpoře PIK a pro-

pagaci aktivit (moderní techno-

logie, sociální sítě…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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2.3 Podpora polytechnického vzdělávání 
 

 

 

  

Obecná priorita 3: Zvýšení zájmu 
žáků o polytechnické vzdělávání, 

výuka v polytechnických 
předmětech reaguje na aktuální 

trendy

Obecný cíl priority 3.1: Materiální a 
personální podmínky na školách 

umožňují kvalitní poskytování 
polytechnického vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 3-A.1.1: Zajistit 
materiálně technické vybavení škol

Dílčí cíl (opatření) 3-A.1.2: Posilovat 
personální kapacity

Dílčí cíl (opatření) 3-A.1.3: Podporovat 
pedagogické pracovníky při rozvoji 

kompetencí v oblasti polytechnického 
vzdělávání

Obecný cíl priority 3.2: Ve výuce jsou 
používány atraktivní a inovativní 

metody, existuje nabídka neformálního 
a zájmového vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 3-A.2.1: Rozšířit 
běžnou výuku o nové a rozvíjet 

osvědčené formy výuky

Dílčí cíl (opatření) 3-B.2.2: Nabízet žákům 
volitelné aktivity nad rámec povinné 

výuky

Obecný cíl priority 3.3: Žáci mají zájem 
věnovat se polytechnickému 
vzdělávání, jsou dostatečně 

motivováni, k propagaci 
polytechnického vzdělávání jsou 

využívány pro žáky atraktivní metody

Dílčí cíl (opatření) 3-B.3.1:  Propagovat 
polytechnické obory směrem k ZŠ

Dílčí cíl (opatření) 3-A.3.2: Realizovat 
kariérové poradenství zaměřené na 

odbourávání překážek a předsudků vůči 
polytechnickému vzdělávání, provázání 

jednotlivých stupňů vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 3-A.3.3: Zvýšit úroveň 
gramotností (především matematické), a

tím odbourávat obavy žáků 
z polytechnických předmětů
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Obecná priorita 3: Zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání, výuka v polytechnických předmě-

tech reaguje na aktuální trendy 

Obecný cíl 3.1: Materiální a personální podmínky na školách umožňují kvalitní poskytování polytech-

nického vzdělávání 

Dílčí cíl 3A1.1: Zajistit materiálně technické vybavení škol 

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

dených činností. 

Činnost  

3A1.1.1 

Materiální vybavení laboratoří, 

dílen a učeben, modernizace 

vybavení 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.1.2 

Sdílené učebny, laboratoře, 

dílny (např. virtuální učebna – 

simulátory, fyzická učebna – 

sdílené centrum, mobilní 

učebna – edubus…), včetně 

sdíleného vybavení a učebních 

pomůcek 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů, správce sdílených prostor 

i majetku 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, správce 

sdílených prostor i majetku, další relevantní 

subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.1.3 
Vytvoření venkovních učeben a 

vybavení pro výuku venku 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.1.4 
Nákup učebních pomůcek 

a materiálů 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.1.5 
IT vybavení, HW, SW, zlepšení 

zasíťování, nákup licencí 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 
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Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.1.6 

Spolupráce škol, firem, veřej-

noprávních a neziskových orga-

nizací (možnost získání moder-

ního vybavení od firem za nižší 

cenu; nutné vzdělání PP k práci 

se získaným vybavením) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem za-

městnavatelů, zájem ze strany dalších rele-

vantních zapojených subjektů, zajištění suplo-

vání 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 3A1.2: Posilovat personální kapacity 

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

dených činností. 

Činnost  

3A1.2.1 

Přizvání odborníka z praxe do 

výuky, provázanost škol, firem, 

veřejnoprávních a neziskových 

organizací 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.2.2 

Pozice koordinátora polytech-

nického vzdělávání (částečný či 

plný úvazek), nepedagogického 

pracovníka zaměřeného 

na styk s firmami, veřejnopráv-

ními a neziskovými organiza-

cemi a veřejností, PR, marke-

ting, administrativu apod. 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.2.3 

Podpora zavádění pozice koor-

dinátorů EVVO ve školách 

v území a jejich vzdělávání a 

další rozvoj 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.2.4 

Podpora (nejen) učitelů poly-

technických kroužků vč. jejich 

vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 
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Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 3A1.3: Podporovat pedagogické pracovníky při rozvoji kompetencí v oblasti polytechnického 

vzdělávání 

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

dených činností. 

Činnost  

3A1.3.1 Dlouhodobé vzdělávání PP 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.3.2 

Krátkodobé i dlouhodobé stáže 

a praxe PP ve firmách, od-

borně-vzdělávací stáže či ex-

kurze pro PP 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem za-

městnavatelů, zájem ze strany dalších rele-

vantních zapojených subjektů, zajištění suplo-

vání 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.3.3 

Vzdělávání koordinátorů envi-

ronmentální výchovy (speciali-

zační studium dle Standardu 

studia k výkonu specializované 

činnosti v oblasti environmen-

tální výchovy, semináře, ex-

kurze další rozšiřující kurzy 

v oblasti udržitelného rozvoje 

apod.) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.3.4 

Propagace a podpora vzdělá-
vání v oblasti EVVO a udržitel-
ného rozvoje pro PP napříč 
obory a studenty pedagogic-
kých oborů 
 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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3A1.3.5 

Kurzy, semináře a workshopy 

zaměřené na technologické no-

vinky, digitální technologie, 

Průmysl 4.0, ICT dovednosti a 

další 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.3.6 
Rozvoj didaktických dovedností 

v polytechnických předmětech 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.3.7 

Setkávání pedagogů, sdílení 

dobré praxe, účast na diskuz-

ních fórech a kulatých stolech 

atd. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A1.3.8 

Spolupráce s VŠ, zapojování 

studentů VŠ do výuky, např. 

v rámci tandemů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany další relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty (VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 3.2: Ve výuce jsou používány atraktivní a inovativní metody, existuje nabídka neformál-

ního a zájmového vzdělávání 

Dílčí cíl 3A2.1: Rozšířit běžnou výuku o nové a rozvíjet osvědčené formy výuky 

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

dených činností. 

Činnost  

3A2.1.1 
Exkurze dle tematického za-

měření oboru vzdělání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 
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Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.2 Semináře, workshopy, besedy 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.3 Projektové dny 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.4 
Podpora praktické výuky, za-

pojení žáků do praxe 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.5 Zapojení firem do výuky 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.6 

Kabinety pro podporu PP, pří-

prava podkladů, materiálů, 

zdrojů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.7 
Platforma pro vzdělávání na-

daných a talentovaných žáků 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů 
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Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.8 

Podpora začleňování ekolo-

gických výukových programů 

(denních i pobytových) a dal-

ších aktivit s environmentální 

tematikou do výuky, spolu-

práce se středisky ekologické 

výchovy (včetně možnosti pří-

spěvku na dopravu), spolu-

práce s firmami – Povodí 

Labe, České lesy apod. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.9 

Rozšíření nabídky ekologic-

kých výukových programů pro 

jednotlivé obory studia, pro-

pagace ověřených programů 

pro školy zaměřených na 

EVVO 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

3A2.1.10 
Využívání moderních techno-

logií ve výuce 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 3B2.2: Nabízet žáků volitelné aktivity nad rámec povinné výuky 

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

dených činností. 

Činnost  

3B2.2.1 
Soutěže a olympiády v poly-

technických předmětech 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B2.2.2 Zájmové vzdělávání, kroužky 
Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 
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strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B2.2.3 

Tábory, letní školy zaměřené 

na rozvoj v polytechnických 

předmětech 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B2.2.4 

Nepovinná výuka zaměřená na 

prohlubování znalostí pro žáky, 

kteří se chtějí polytechnickým 

tématům věnovat důkladněji, 

pro žáky talentované či nadané 

apod. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B2.2.5 

Badatelské aktivity (např. pod 

vedením pedagogů z VŠ, lek-

torů středisek ekologické vý-

chovy apod.) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B2.2.6 

Technické, přírodovědné a en-

vironmentální kroužky při fir-

mách a neziskových organiza-

cích 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem za-

městnavatelů, zájem ze strany dalších rele-

vantních zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B2.2.7 Série tematicky zaměřených 

přednášek (např. technické 

nebo přírodovědné oblasti) pro 

žáky nadané, talentované nebo 

žáky se zájmem o dané téma 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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3B2.2.8 Motivace škol k zapojení do ce-

lostátních a mezinárodních 

programů v oblasti EVVO (Eko-

škola, Škola pro udržitelný život 

apod.), motivace prostřednic-

tvím zapojených škol (sdílení 

dobré praxe, propagace) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 3.3: Žáci mají zájem věnovat se polytechnickému vzdělávání, jsou dostatečně motivováni, 

k propagaci polytechnického vzdělávání jsou využívány pro žáky atraktivní metody 

Dílčí cíl 3B3.1: Propagovat polytechnické obory směrem k ZŠ 

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

dených činností. 

Činnost  

3B3.1.1 
Spolupráce SŠ a ZŠ (exkurze, 

kroužky, projektové dny apod.) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B3.1.2 
Zajištění materiálů pro propa-
gaci polytechnických oborů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B3.1.3 

Zapojení různých médií – we-

bové stránky, sociální sítě 

(facebook, instagram…), 

youtube, tisk, TV, rádio… 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B3.1.4 

Propagace profesí v polytech-

nických oborech, debaty 

s úspěšnými absolventy a vý-

znamnými osobnostmi v dané 

oblasti 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 
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Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B3.1.5 

Mediální kroužky, projektové 

dny (žáci sami tvoří propagační 

materiály a připravují obsahy) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B3.1.6 

Platforma pro šíření odborných 

inovací pro veřejnost (např. 

přednášky na odborné téma 

popularizující obory PLT) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

3B3.1.7 
Exkurze/stáže PP ze ZŠ u za-

městnavatelů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem za-

městnavatelů, zájem ze strany dalších rele-

vantních zapojených subjektů, zajištění 

suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty (zaměst-

navatelé) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 3A3.2: Realizovat kariérové poradenství zaměřené na odbourávání překážek a předsudků vůči 

polytechnickému vzdělávání, provázání jednotlivých stupňů vzdělávání 

Kritérium splnění: viz Gramotnosti a klíčové kompetence 

Dílčí cíl 3A3.3: Zvýšit úroveň gramotností (především matematické), a tím odbourávat obavy žáků z po-

lytechnických předmětů 

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

 

 

  

Obecná priorita 4: Efektivní využívání 
kapacit škol v rámci jejich možností 
k realizování dalšího vzdělávání a 

celoživotního učení 

Obecný cíl priority 4.1: Školy nečelí při 
realizaci dalšího vzdělávání 

materiálním nebo personálním 
nedostatkům

Dílčí cíl (opatření) 4-B.1.1: Vytvořit a
vybavit výukové prostory

Dílčí cíl (opatření) 4-A.1.2: Posílit 
personální kapacity

Obecný cíl priority 4.2: Veřejnost má 
dostatečné informace o možnostech 

dalšího vzdělávání, školy spolupracují 
s cílovými skupinami

Dílčí cíl (opatření) 4-B.2.1: Propojit 
nabídku CŽU se společenskou 

poptávkou

Dílčí cíl (opatření) 4-B.2.2: 
Spolupracovat s partnery
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Obecná priorita 4: Efektivní využívání kapacit škol k realizování dalšího vzdělávání a celoživotního 

učení v rámci jejich možností 

Obecný cíl 4.1: Školy nečelí při realizaci dalšího vzdělávání materiálním nebo personálním nedostat-

kům 

Dílčí cíl 4B1.1: Vytvořit a vybavit výukové prostory 

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

ných činností. 

Činnost  

4B1.1.1 Nákup učebních pomůcek 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4B1.1.2 
Vybavení učeben, nákup mate-

riálu 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4B1.1.3 ICT vybavení, HW, SW, včetně 

údržby a servisu 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 4A1.2: Posílit personální kapacity 

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

dených činností. 

Činnost  

4A1.2.1 Zajištění financování pedagogů 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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4A1.2.2 

Vzdělávání pedagogů v oblasti 

andragogiky a odborného 

vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4A1.2.3 
Poradenství v rámci CŽU (koor-

dinátor, poradce atd.) 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4A1.2.4 

Posílení personálních kapacit 

např. studenty VŠ, zapojení 

žáků SŠ, poskytování zájmo-

vého vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4A1.2.5 

Stáže PP ve firmách, informo-

vanost o trhu práce, přehled 

v oblasti dotací – celoživotní 

vzdělávání, zapojení odborníků 

z praxe, ohodnocení, podpora 

vedení škol 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
 

Obecný cíl 4.2: Veřejnost má dostatečné informace o možnostech dalšího vzdělávání, školy spolu-

pracují s cílovými skupinami 

Dílčí cíl 4A2.1: Propojit nabídku CŽU se společenskou poptávkou 

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

dených činností. 

Činnost  

4B2.1.1 
Průzkumy zjišťující aktuální po-

ptávku na trhu 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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4B2.1.2 

Rozšíření nabídky kurzů CŽU 

s ohledem na potřeby společ-

nosti 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4B2.1.3 

Uzpůsobení kurzů potřebám 

zaměstnavatelů (soulad se 

standardy) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4B2.1.4 

Propagace možností CŽU (in-

ternet, reklama, dny otevře-

ných dveří apod.) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
 

Dílčí cíl 4B2.2: Spolupracovat s partnery 

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

dených činností. 

Činnost  

4B2.2.1 

Spolupráce s Úřadem práce 

(rekvalifikační kurzy), včetně 

odstranění administrativních 

bariér (nutnost realizace VZ ze 

strany ÚP) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

4B2.2.2 
Spolupráce se zaměstnavateli 

(firemní vzdělávání) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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2.5 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce zaměstnavatelů a škol 

 

 

  

Obecná priorita 5: Zlepšení 
podmínek pro spolupráci škol a 

zaměstnavatelů

Obecný cíl priority 5.1: Je navazována 
a prohlubována spolupráce mezi 

školami a zaměstnavateli

Dílčí cíl (opatření) 5-A.1.1: Nabízet 
možnosti spolupráce PP, firem, 
veřejnoprávních a neziskových 

organizacízajistit potřebné personální 
posílení škol

Dílčí cíl (opatření) 5-B.1.2: Motivovat 
firmy k zapojení do výuky

Obecný cíl priority 5.2: Kvalitní 
odborné vzdělávání se zaměřuje  na 

praktické dovednosti

Dílčí cíl (opatření) 5-A.2.1: Vzdělávat 
pedagogické pracovníky

Dílčí cíl (opatření) 5-B.2.2: Zapojit žáky do 
praxe

Dílčí cíl (opatření) 5-A.2.3: Zajistit 
materiálně technické vybavení škol

Obecný cíl priority 5.3: Žáci mají 
zájem o odborné vzdělávání, 

k propagaci oborů jsou využívány pro 
žáky atraktivní metody

Dílčí cíl (opatření) 5-B.3.1: Propagovat 
odborné vzdělávání směrem k ZŠ

Dílčí cíl (opatření) 5-A.3.2: Realizovat 
kariérové poradenství zaměřené na 

odbourávání překážek a předsudků vůči 
odbornému vzdělávání, provázání 

jednotlivých stupňů vzdělávání

Dílčí cíl (opatření) 5-A.3.3: Zvýšit úroveň 
gramotností a klíčových kompetencí, a 

tím odbourávat obavy žáků z odborného 
vzdělávání
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Obecná priorita 5: Zlepšení podmínek pro spolupráci škol a zaměstnavatelů 

Obecný cíl 5.1: Je navazována a prohlubována spolupráce mezi školami a zaměstnavateli 

Dílčí cíl 5A1.1: Nabízet možnosti spolupráce PP, firem, veřejnoprávních a neziskových organizací, zajis-

tit potřebné personální posílení škol 

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

dených činností. 

Činnost  

5A1.1.1 
Přizvání odborníka z praxe 

do výuky 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5A1.1.2 

Pozice koordinátora odbor-

ného vzdělávání, nepedago-

gického pracovníka zaměře-

ného na styk s firmami, veřej-

noprávními organizacemi a 

veřejností, PR, marketing, ad-

ministrativu apod. včetně pří-

pravy nepedagogů – sezná-

mení se specifiky školské ob-

lasti, chodem školy 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů, podpora firem 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5A1.1.3 

Krátkodobé i dlouhodobé 

stáže a praxe PP ve firmách, 

veřejnoprávních a nezisko-

vých organizacích, odborně-

vzdělávací stáže či exkurze 

pro PP 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany další relevantních 

zapojených subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
 

Dílčí cíl 5B1.2: Motivovat firmy k zapojení do výuky 

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

dených činností. 

Činnost  

5B1.2.1 

Rozšíření spolupráce a pro-

hloubení zapojení do výuky 

např. Svazu průmyslu ČR, 

hospodářských komor, cechů, 

AMSP atd. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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5B1.2.2 

Zvyšování povědomí firem 

např. o využívání daňových 

úlev, o možnosti ovlivnit do 

určité míry obsah a relevanci 

oboru vzdělání a aktuálnost 

ve vztahu k trhu práce 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem 

ze strany dalších relevantních zapojených 

subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B1.2.3 

Zdůraznění benefitů plynou-

cích ze vzájemného vztahu 

firma/veřejnoprávní nebo ne-

zisková organizace – škola 

(možnost firem a organizací 

využívat vzdělávání zaměst-

nanců, díky poskytované od-

borné praxi/výcviku získávat 

odborně kvalifikované pra-

covní síly pro průběžné bri-

gády, společný nábor či PR 

atd.) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B1.2.4 

Zapojení firem a veřejnopráv-

ních a neziskových organizací 

do různých soutěží, ať už for-

mou sponzoringu nebo účasti 

v porotě (PR pro firmu/orga-

nizaci, možnost vytipovat ta-

lentované žáky…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B1.2.5 

Zvýšení využívání COV – sdí-

lení jednoho prostoru a vysí-

lání odborníků z praxe 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B1.2.6 

Kvalifikované brigády žáků 

ve firmách, veřejnoprávních a 

neziskových organizacích 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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5B1.2.7 

Vzdělávání instruktorů ve fir-

mách, veřejnoprávních a ne-

ziskových organizacích, pod-

pora mentorů ve firmách a 

organizacích 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
 

Obecný cíl 5.2: Kvalitní odborné vzdělávání se zaměřuje na praktické dovednosti 

Dílčí cíl 5A2.1: Vzdělávat pedagogické pracovníky 

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

dených činností. 

Činnost  

5A2.1.1 

Vzdělávací programy, kurzy, 

semináře, workshopyv poža-

dované kvalitě 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5A2.1.2 
Podpora učitelů odborných 

kroužků vč. jejich vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplován 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5A2.1.3 
Cykly přednášek zaměřené na 
určitou oblast odborného 
vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5A2.1.4 

Exkurze do firem, veřejno-
právních a neziskových orga-
nizací a vzdělávací programy 
ve firmách a organizacích pro 
učitele odborných i všeo-
becně vzdělávacích předmětů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 
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Dílčí cíl 5B2.2: Zapojit žáky do praxe 

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

dených činností. 

Činnost  

5B2.2.1 

Exkurze, výjezdy do firem, ve-

řejnoprávních a neziskových 

organizací 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B2.2.2 

Podpora žákovských praxí na-

víc, nad rámec hodin předepsa-

ných RVP, individuální praxe, 

možná forma stáží 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B2.2.3 

Praxe související s oborem 
vzdělání včetně zisku osvěd-
čení s obsahem naučených do-
vedností 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B2.2.4 
Zavádění portfolií studentů 
VOŠ s možností rozšířit už na 
SŠ 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B2.2.5 

Propojení soutěží a vzdělávání 
(např. projektová činnost pod 
vedením odborníků z praxe, 
soutěž mezi odborníkem 
z praxe a žáky, vyslání žáků na 
realizaci skutečných projektů 
společně s firmou, veřejno-
právní a neziskovou organi-
zací…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevantních 

zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B2.2.6 
Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 
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Akademie pro talentované 
žáky (praxe k poznání špičko-
vého pracoviště) 

škol, zájem zaměstnavatelů, zájem ze strany 

dalších relevantních zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 5A2.3: Zajistit materiálně technické vybavení škol 

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

ných činností. 

Činnost  

5A2.3.1 

Materiální vybavení laboratoří, 

dílen, odborných učeben a te-

rénních učeben, modernizace 

vybavení 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

5A2.3.2 

Sdílené učebny, laboratoře, 

dílny, terénní učebny (např. 

virtuální učebna – simulátory, 

fyzická učebna – sdílené cen-

trum, mobilní učebna – edu-

bus…), včetně sdíleného vyba-

vení a učebních pomůcek 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany další relevantních za-

pojených subjektů, správce sdílených pro-

stor i vybavení 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

5A2.3.3 
Nákup učebních pomůcek 
a materiálů 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

5A2.3.4 
IT vybavení, HW, SW, zlepšení 
zasíťování, nákup licencí 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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5A2.3.5 

Spolupráce škol a firem (mož-
nost získání moderního vyba-
vení od firem za nižší cenu; 
nutné vzdělání PP k práci se 
získaným vybavením), např. 
přehled nabídky a poptávky fi-
rem a škol 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem za-

městnavatelů, zájem ze strany dalších rele-

vantních zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 5.3: Žáci mají zájem o odborné vzdělávání, k propagaci oborů jsou využívány pro žáky 

atraktivní metody 

Dílčí cíl 5B3.1: Propagovat odborné vzdělávání směrem k ZŠ 

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

dených činností. 

Činnost  

5B3.1.1 
Spolupráce SŠ a ZŠ (exkurze, 

kroužky, projektové dny apod.) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B3.1.2 
Zajištění materiálů pro propa-

gaci odborného vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B3.1.3 

Zapojení různých médií – we-
bové stránky, sociální sítě 
(facebook, instagram…), 
youtube, tisk, TV, rádio… 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B3.1.4 
Propagace odborných profesí, 
debaty s úspěšnými absolventy 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 
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Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

5B3.1.5 
Mediální kroužky, projektové 
dny (žáci sami tvoří propagační 
materiály a připravují obsahy) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 5A3.2: Realizovat kariérové poradenství zaměřené na odbourávání překážek a předsudků vůči 

odbornému vzdělávání, provázání jednotlivých stupňů vzdělávání (viz Kariérové poradenství) 

Kritérium splnění: viz Kariérové poradenství 

Dílčí cíl 5A3.3: Zvýšit úroveň gramotností a klíčových kompetencí, a tím odbourávat obavy žáků z od-

borného vzdělávání (viz Gramotnosti a klíčové kompetence) 

Kritérium splnění: viz Gramotnosti a klíčové kompetence 
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2.6 Podpora společného vzdělávání 

 

 

  

Obecná priorita 6: Zmírnění překážek, 
které brání naplnění principů 

inkluzivního vzdělávání, aktéři hledají 
v oblasti inkluze společná řešení

Obecný cíl priority 6.1: Existuje 
dostatek prostoru pro péči o duševní 
zdraví žáků i pedagogů, prostředí na 
školách není škodlivé a má pozitivní 

dopad na rozvoj osobnosti žáků

Dílčí cíl (opatření) 6-A.1.1: Podporovat 
PP v oblasti psychohygieny a prevence 

syndromu vyhoření

Dílčí cíl (opatření) 6-A.1.2: Pečovat o 
bezpečné klima a duševní zdraví žáka

Obecný cíl priority 6.2: Je nastavena 
kvalitní spolupráce mezi všemi 

zainteresovanými partnery 
působícími v oblasti společného 

vzdělávání bez komunikačních bariér

Dílčí cíl (opatření) 6-B.2.1: Podpořit 
spolupráci žák-rodič-škola

Dílčí cíl (opatření) 6-A.2.2: 
Koordinovat postupy jednotlivých 

institucí, které se podílejí na 
(inkluzivním) vzdělávání

Obecný cíl priority 6.3: Je kladen 
důraz na individuální přístup 

k žákům, odstraňují se bariéry, které 
brání žákům s SVP naplňovat jejich 

potenciál

Dílčí cíl (opatření) 6-B.3.1: Zajistit 
vhodné fyzické prostředí na školách 

pro podporu žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Dílčí cíl (opatření) 6-A.3.2: Posílit 
individuální přístup k žákům 

respektující jejich vzdělávací potřeby a 
všeobecný rozvoj

Dílčí cíl (opatření) 6-A.3.3: Poskytovat 
pedagogickým pracovníkům 

dostatečnou  metodickou podporu při 
realizaci společného vzdělávání
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Obecná priorita 6: Zmírnění překážek, které brání naplnění principů inkluzivního vzdělávání, aktéři 

hledají v oblasti inkluze společná řešení 

Obecný cíl 6.1: Existuje dostatek prostoru pro péči o duševní zdraví žáků i pedagogů, prostředí 

na školách není škodlivé a má pozitivní dopad na rozvoj osobnosti žáků 

Dílčí cíl 6A1.1: Podporovat PP v oblasti psychohygieny a prevence syndromu vyhoření 

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

dených činností. 

Činnost  

6A1.1.1 

Kurzy zaměřené na duševní 

zdraví žáků i pedagogů, posí-

lení kompetencí pedagogů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.1.2 

Osvětové programy pro PP, ne-

formální setkávání, semináře 

o osobnostním rozvoji atd. 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.1.3 

Podpora setkávání pedagogic-

kého sboru zaměřených na 

psychohygienu (např. superviz-

ních a intervizních setkání) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, dostatečný počet subjektů/poskytova-

telů služeb 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.1.4 

Spolupráce s pedagogickými 

obory VŠ, poskytování pod-

pory, propagace znalosti mož-

ností psychohygieny už u stu-

dentů VŠ 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 12. 2022 

 

Dílčí cíl 6A1.2: Pečovat o bezpečné klima a duševní zdraví žáka 

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

dených činností. 
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Činnost  

6A1.2.1 

Posílení školního poraden-

ského pracoviště, zajištění po-

zic s odbornými kompetencemi 

a dostatečnou časovou dotací 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.2.2 

Odborné vzdělávání pro pra-

covníky ŠPP v jejich oblasti, 

umožnění časové dotace pro 

všechny členy ŠPP k jejich 

vzdělávání 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zjištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.2.3 

Metodické vedení specialistů 

ve školách, intervence koordi-

nátorů/odborníků pro odbor-

níky v terénu, sdílení dobré 

praxe 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.2.4 

Intervenční aktivity a jejich do-

stupnost, spolupráce s exter-

ními odborníky (např. střediska 

výchovné péče) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.2.5 

Zajištění odborných pracov-

níků, například školních psy-

chologů, sociálních pedagogů 

apod., kteří jsou dostupní kaž-

dému žákovi (sdílené pozice) 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů, dostatek odborníků 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

6A1.2.6 
Posílení prevence sociálně pa-

tologických jevů u žáků 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů, dostatek odborníků 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 



42 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 6.2: Je nastavena kvalitní spolupráce mezi všemi zainteresovanými partnery působícími v 

oblasti společného vzdělávání bez komunikačních bariér 

Dílčí cíl 6B2.1: Podpořit spolupráci žák-rodič-škola 

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

dených činností. 

Činnost  

6B2.1.1 

Podpora kompetencí rodičů, 

informační materiály pro ro-

diče zaměřené na různé druhy 

SVP, osvětové aktivity pro ro-

diče 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem rodičů, 

zájem ze strany dalších relevantních zapoje-

ných subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B2.1.2 
Setkávání rodičů, vytvoření ne-

formálních sítí rodičů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem rodičů, 

zájem ze strany dalších relevantních zapoje-

ných subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B2.1.3 

Vytvoření podmínek pro setká-

vání rodičů (fyzický prostor, 

čas, metodické vedení…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem rodičů, 

zájem ze strany dalších relevantních zapoje-

ných subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B2.1.4 

Zvýšení dostupnosti služeb pro 

rodinu, provázání s dalšími in-

stitucemi a aktéry (např. pozice 

sociálního pracovníka/peda-

goga ve škole) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B2.1.5 

Kariérové poradenství pro žáky 

se SVP ve spolupráci s rodiči, 

pomoc s výběrem vhodné SŠ 

a vyššího vzdělání vedoucí 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora 

ze strany vedení škol, zájem škol, zájem ro-

dičů, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů, fungující kariérové pora-

denství 
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k minimalizaci předčasných od-

chodů ze vzdělávání, podpora 

při plánování kariérní budouc-

nosti a při přechodu ze škol-

ního do pracovního prostředí 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B2.1.6 

Vyhledávání žáků ohrožených 

školním neúspěchem, cílená 

práce s nimi 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, kvalifikovaný odborník 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 6A2.2: Koordinovat postupy jednotlivých institucí, které se podílejí na (inkluzivním) vzdělávání 

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

dených činností. 

Činnost  

6A2.2.1 

Provázání s vysokými školami, 

zejména studenty pedagogic-

kých oborů (zaměření na práci 

s dětmi i s rodiči, větší zapojení 

studentů během praxí – tan-

demy) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty (např. VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A2.2.2 

Koordinace studentů příbuz-

ných oborů při výkonu praxe 

ve školách – sociální pedago-

gika, psychologie, sociální 

práce…, včetně jejich metodic-

kého vedení 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty (např. VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A2.2.3 

Provázanost MŠ – ZŠ – SŠ, pře-

dávání informací o žácích 

se SVP (informovaný souhlas, 

podpora trojstranných dohod 

MŠ – ZŠ – rodič/ZŠ – SŠ – rodič) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem rodičů, 

zájem ze strany dalších relevantních zapoje-

ných subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A2.2.4 Zlepšení spolupráce škol s dal-

šími institucemi (např. ŠPP, 

PPP, SPC…), včetně proškolení 

odborných pracovníků zejména 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 
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v oblasti včasné a adekvátní 

identifikace a diagnostiky dětí 

a žáků se SVP (např. v rámci de-

finice nadání…) 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A2.2.5 
Posílení mezioborové spolu-

práce 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A2.2.6 

Zefektivnění komunikace 

a sjednocení využívané termi-

nologie mezi organizacemi, po-

sílení mezioborové spolupráce 

(koordinace) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A2.2.7 

Podpora spolupráce psycho-

logů, nabídky praxe ve školách 

pro VŠ studenty těchto oborů, 

nabídka pracovních pozic ve 

školách už pro studenty VŠ 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty (např. VŠ) 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 6.3: Je kladen důraz na individuální přístup k žákům, odstraňují se bariéry, které brání 

žákům se SVP naplňovat jejich potenciál 

Dílčí cíl 6A3.1: Zajistit vhodné fyzické prostředí na školách pro podporu žáků se speciálními vzděláva-

cími potřebami 

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

ných činností. 

Činnost  

6B3.1.1 

Aplikace bezbariérových prvků 

v prostorách školy a dalších 

školních budov (jídelna, kni-

hovna, šatny…), uzpůsobení 

nejen výukových prostorů žá-

kům se smyslovým nebo pohy-

bovým znevýhodněním 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B3.1.2 
Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 
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Vytvoření fyzického prostoru 

pro individuální výuku nebo vý-

uku v malých skupinách, kli-

dové zóny 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B3.1.3 

Pořízení kompenzačních pomů-

cek pro vzdělávání žáků se SVP 

nad rámec zákonem daných 

podpůrných opatření, pořízení 

speciálních výukových materi-

álů (učebnice, nahrávky, 

včetně vhodného HW/SW 

uzpůsobeného individuálním 

potřebám žáků) 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6B3.1.4 

Umožnění zapůjčení kompen-

začních a jiných pomůcek pro 

vzdělávání žáků se SVP 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zřízení „půjčovny“ kompenzačních po-

můcek 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
 

Dílčí cíl 6A3.2: Posílit individuální přístup k žákům respektující jejich vzdělávací potřeby a všeobecný 

rozvoj 

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

dených činností. 

Činnost  

6A3.2.1 

Využívání třídnických hodin, 

půlených hodin, skupinového 

nebo individuálního vyučování 

jako nástrojů pro podporu žáků 

se SVP a jejich začleňování do 

kolektivu 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A3.2.2 

Zlepšení individualizace ukon-

čování předmětů (ústní pře-

zkoušení, zejm. u nadaných do-

klad o osvojení látky, specifická 

práce s cizinci…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A3.2.3 
Rozšiřování nabídky volnočaso-

vých aktivit a neformálního 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 
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vzdělávání škol a dalších insti-

tucí dostupného pro všechny 

žáky 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A3.2.4 

Doučování včetně kurzů češ-

tiny jako druhého jazyka pro 

žáky s odlišným mateřským ja-

zykem, cílená práce se žáky, 

kteří se potýkají se školním ne-

úspěchem, nebo jsou jím bez-

prostředně ohroženi 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, odpovídající úvazek PP 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení 

Zřizovatelé 

Další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A3.2.5 

Práce se žáky přecházejícími do 

školy v průběhu školního roku 

(prevence předčasných od-

chodů) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
 

Dílčí cíl 6A3.3: Poskytovat pedagogickým pracovníkům dostatečnou metodickou podporu při realizaci 

společného vzdělávání 

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

dených činností. 

Činnost  

6A3.3.1 

Vzdělávání pedagogů a asis-

tentů pedagogů, zvyšování je-

jich kompetencí pro práci se 

žáky se SVP a uplatňování indi-

viduálního přístupu 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

6A3.3.2 

Vytvoření prostoru pro vý-

měnu dobré praxe a získávání 

nových zkušeností pro peda-

gogy a asistenty pedagogů, 

jako jsou např. metodické ve-

dení PP, praxe PP v jiných zaří-

zeních, hospitace, inspirativní 

setkávání, supervize, tande-

mová výuka, mentoring… 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, dostatečný počet subjektů/poskytova-

telů služeb 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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2.7 Gramotnosti a klíčové kompetence 

 

 

 

  

Obecná priorita 7: Dostatečná 
motivace a odpovídající podpora 

pedagogických pracovníků vedoucí 
k úspěšnému rozvoji gramotností a 

klíčových kompetencí žáků a 
studentů, zvyšování matematických, 

čtenářských a dalších gramotností 
žáků a studentů, rozvoj klíčových 
kompetencí a jejich uplatňování 

v běžném životě 

Obecný cíl priority 7.1: Je 
podporován osobnostní rozvoj 

stálých i nastupujících pedagogů, 
pedagogové mají přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání a 
materiálům v oblasti gramotností 

a klíčových kompetencí

Dílčí cíl (opatření) 7-A.1.1: 
Podpořit vzdělávání a osobnostní 

rozvoj pedagogů

Dílčí cíl (opatření) 7-A.1.2: Zajistit 
sdílení a pořízení kvalitních 
vzdělávacích materiálů pro 

pedagogy včetně sdílení dobré 
praxe

Dílčí cíl (opatření) 7-B.1.3: 
Motivace/podpora studentů PdF a 

začínajících učitelů

Obecný cíl priority 7.2:  Výuka je 
zaměřena na rozvoj gramotností a 

klíčových kompetencí žáků ve 
všech předmětech, využívají se 

moderní metody a zapojení dalších 
institucí

Dílčí cíl (opatření) 7-A.2.1: Využít 
atraktivní metody ve výuce

Dílčí cíl (opatření) 7-A.2.2: Propojit 
výuku s praxí a zapojit do 
vzdělávání další instituce

Obecný cíl priority 7.3:  Aktivity 
vedoucí k rozvoji gramotností a 
klíčových kompetencí žáků jsou 

dostatečně rozvíjeny i mimo výuku 
a propagovány směrem k 

veřejnosti

Dílčí cíl (opatření) 7-A.3.1: Rozvíjet 
gramotnosti a klíčové kompetence 

žáků i mimo výuku

Dílčí cíl (opatření) 7-B.3.2: 
Propagovat aktivity na podporu 

gramotností a klíčových 
kompetencí
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Obecná priorita 7: Dostatečná motivace a odpovídající podpora pedagogických pracovníků vedoucí 

k úspěšnému rozvoji gramotností a klíčových kompetencí žáků a studentů, zvyšování matematic-

kých, čtenářských a dalších gramotností žáků a studentů, rozvoj klíčových kompetencí a jejich uplat-

ňování v běžném životě 

Obecný cíl 7.1: Je podporován osobnostní rozvoj stálých i nastupujících pedagogů, pedagogové mají 

přístup ke kvalitnímu vzdělávání a materiálům v oblasti gramotností a klíčových kompetencí 

Dílčí cíl 7A1.1: Podpořit vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů 

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

dených činností. 

Činnost  

7A1.1.1 

Vzdělávání pro pedagogy 

(včetně neakreditovaných 

kurzů) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A1.1.2 

Využití nabídky kurzů mezi ško-

lami navzájem, vzájemná pod-

pora 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A1.1.3 

Centrální hodnocení kurzů 

a lektorů, sběr dat a jejich zve-

řejnění 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, existující prostor pro sdílení 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A1.1.4 

Sdílení zkušeností a dobré 

praxe mezi učiteli, propojení 

s dalšími projekty (např. SYPO 

– metodické kabinety), spolu-

práce s VŠ či jejich studenty 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 12. 2022 
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7A1.1.5 

ICT kurzy, psychohygiena 

(např. mentoring, koučing, vý-

jezdy PP a další) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování, dostatečný počet 

subjektů/poskytovatelů služeb 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
 

Dílčí cíl 7A1.2: Zajistit sdílení a pořízení kvalitních vzdělávacích materiálů pro pedagogy včetně sdílení 

dobré praxe 

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

dených činností. 

Činnost  

7A1.2.1 
Databáze existujících materi-

álů, včetně jejich hodnocení 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, existující prostor pro sdílení 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A1.2.2 

Propojení a navázání spolu-

práce včetně využití výstupů 

dalších projektů (např. SYPO – 

metodické kabinety) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A1.2.3 
Síť kontaktů/navázání na síť 

metodických kabinetů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty, RT KAP 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A1.2.4 

Asistent pedagoga, pomoc PP 

při vyhledávání vhodných ma-

teriálů 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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7A1.2.5 

Nákup pomůcek a vybavení 

pro rozvoj gramotností a klíčo-

vých kompetencí 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 7B1.3: Motivace/podpora studentů a žáků pedagogických oborů a začínajících učitelů 

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

dených činností. 

Činnost  

7B1.3.1 
Mentoring, pozice „zavádějí-

cího učitele“ 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7B1.3.2 
Spolupráce s institucemi při-

pravujícími budoucí učitele 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, součinnost VŠ 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7B1.3.3 
Prevence syndromu vyhoření, 

psychohygiena, např. supervize 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, dostatečný počet subjektů/poskytova-

telů služeb 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7B1.3.4 

Poskytování kvalitní podpory 

studentům/žákům pedagogic-

kých oborů během praxe 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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7B1.3.5 

Více didaktiky na pedagogic-

kých oborech, ukázky situací 

z praxe 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, součinnost VŠ 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 12. 2022 

7B1.3.6 
Tandem (např. PP a student 

VŠ) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, součinnost VŠ 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 12. 2022 

7B1.3.7 

Aktivity vedoucí ke sdílení zku-

šeností z praxe a zároveň pro-

pojující PP a studenty/absol-

venty pedagogických oborů 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, součinnost VŠ 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 12. 2022 

7B1.3.8 

Školení pro studenty pedago-

gických oborů a nové učitele 

v oblasti ICT (využívání např. 

Word, Excel, PowerPoint na-

příč všemi předměty) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů, zajištění suplování, součinnost VŠ 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 12. 2022 
 

Obecný cíl 7.2: Výuka je zaměřena na rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků ve všech před-

mětech, využívají se moderní metody a zapojení dalších institucí 

Dílčí cíl 7A2.1: Využít atraktivní metody ve výuce 

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

dených činností. 

Činnost  

7A2.1.1 Tandem, projektová výuka 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 



52 

7A2.1.2 Mezipředmětová výuka 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A2.1.3 Vrstevnické učení 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A2.1.4 

Spolupráce mezi školami 

(různé typy i stupně škol), 

včetně inspirace ke struktuře 

hodin, inspirace běžných škol 

školami alternativními 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A2.1.5 

Vzdělávací aktivity pro žáky za-

měřené na gramotnosti a kom-

petence (semináře, kurzy, 

přednášky o finanční gramot-

nosti, mediální gramotnosti, 

environmentální gramotnosti, 

kompetencích pro udržitelný 

rozvoj…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A2.1.6 Činnosti na rozvoj gramotností 

a klíčových kompetencí zařazo-

vané pravidelně do výuky (např. 

čtenářské dílny, výuka čtenář-

ských strategií, servisní a 

místně zakotvené učení, bada-

telská výuka, participativní vý-

uka, výuka mimo školu, diferen-

ciace výuky podle znalostí žáků, 

matematické úlohy vztahující 

se k oboru vzdělání…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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Dílčí cíl 7A2.2: Propojit výuku s praxí a zapojit do vzdělávání další instituce 

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

dených činností. 

 

Činnost  

7A2.2.1 
Exkurze, výjezdy žáků i PP 

mimo školu, přednášky 

Předpoklad 

realizace 

Finanční zajištění, podpora ze strany pro-

jektů, podpora ze strany vedení škol, zájem 

škol, zájem ze strany dalších relevantních za-

pojených subjektů, zajištění suplování 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A2.2.2 

Zapojení dalších institucí (kni-

hovny, vědecká centra, eko-

centra, firmy, veřejnoprávní a 

neziskové organizace a další) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem zaměst-

navatelů, zájem ze strany dalších relevant-

ních zapojených subjektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, zaměst-

navatelé, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7A2.2.3 

Soutěže a projekty (mezipřed-

mětové vztahy, prezentace, 

odbornost témat, cizí jazyk…) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Obecný cíl 7.3: Aktivity vedoucí k rozvoji gramotností a klíčových kompetencí žáků jsou dostatečně 

rozvíjeny i mimo výuku a propagovány směrem k veřejnosti 

Dílčí cíl 7A3.1: Rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence žáků i mimo výuku 

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

dených činností. 

Činnost  

7A3.1.1 

Volnočasové aktivity napříč 

všemi typy gramotností a klíčo-

vých kompetencí  

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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7A3.1.2 

Kroužek mediálních doved-

ností; možnost vytvoření pro-

pagačního spot oboru jako vý-

stup práce žáků 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 

Dílčí cíl 7B3.2: Propagovat aktivity na podporu gramotností a klíčových kompetencí 

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

ných činností. 

Činnost  

7B3.2.1 
Kampaň v TV, rádiu, tisku, 

na internetu 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 
strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 
strany dalších relevantních zapojených sub-
jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-
levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpozději 

do 31. 1. 2022 

7B3.2.2 
Informativní, vzdělávací a další 

aktivity pro rodiče a veřejnost 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, rodiče 

dětí a žáků, další relevantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7B3.2.3 

Propagace webů zaměřených 

na vzdělávání a rozvoj gramot-

ností a klíčových kompetencí 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

7B3.2.4 

Propagace stávajících aktivity 

školy zaměřených na rozvoj 

gramotností a klíčových kom-

petencí; možnost nákupu 

služby na vytvoření spotu cíle-

ného na aktivity školy rozvíje-

jící gramotnosti a klíčové kom-

petence 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 
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7B3.2.5 
Práce s veřejností (koordiná-

tor) 

Předpoklad 

realizace 

Podpora ze strany projektů, podpora ze 

strany vedení škol, zájem škol, zájem ze 

strany dalších relevantních zapojených sub-

jektů 

Zapojené 

subjekty 

Školy a školská zařízení, zřizovatelé, další re-

levantní subjekty 

Termín Dle návaznosti na vyhlášené výzvy, nejpoz-

ději do 31. 1. 2022 

 


