
 

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji II (KAP KHK II) 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022948 

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2022 

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 

Celkové náklady projektu: 8 064 916,71 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % 

vlastní zdroje) 

 

Cíle projektu 
KAP bude reagovat na aktuální situaci a potřeby v území, nastaví vzájemnou komunikaci jednotlivých 

aktérů především v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, podpoří rozvoj stávajících a vznik nových 

funkčních partnerství. Rovněž přispěje k uvedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol, umožní 

všem žákům přístup ke kvalitnímu vzdělání a odstraní bariéry. Dalším cílem je podpora rovných 

příležitostí, zvýšení kompetencí ředitelů a pedagogů, provázanost formálního, neformálního a 

celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání.  

 

Klíčové aktivity projektu: 
1. Řízení projektu 

2. Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III 

a. Rozvoj a aktualizace KAP 

b. Evaluace procesu krajského akčního plánování 

 

KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a 

začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. 

 

 

 



Klíčová a průřezová témata KAP 
Klíčová témata KAP jsou povinná, každé klíčové téma bude naplňováno/realizováno prostřednictvím 

všech průřezových témat. 

 

 

 

Tato témata byla rozdělena do 3 oblastí, tzv. platforem/minitýmů: 

 

 

Klíčová témata

•Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity

•Polytechnické vzdělávání

•Podpora odborného vzdělávání a 
spolupráce škol se zaměstnavateli

•Kariérové poradenství

•Podpora čtenářské gramotnosti

•Podpora matematické gramotnosti

•Rozvoj potenciálu každého žáka

•Podpora pedagogických, didaktických a 
manažerských kompetencí pracovníků ve 
vzdělávání

1. minitým

Kompetence

Podpora čtenářské 
gramotnosti

Podpora matematické 
gramotnosti

Rozvoj podnikavosti, 
iniciativy a kreativity

Podpora kompetencí 
pracovníků ve vzdělávání

2. minitým

Potenciál

Kariérové 
poradenství

Rozvoj potenciálu 
každého žáka

3. minitým

Polytechnický 

a odborný

Polytechnické 
vzdělávání

Podpora odborného 
vzdělávání a 

spolupráce škol se 
zaměstnavateli

Průřezová témata

•Proměna obsahu a způsobu vzdělávání

•Podpora učitelů, ředitelů a dalších 
pracovníků ve vzdělávání

•Digitální kompetence

•Snižování nerovností  v přístupu ke 
vzdělávání

•Spolupráce ZŠ – SŠ, SŠ – VŠ



Cílové skupiny projektu: 
- Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

- Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

- Pracovníci organizací působících ve vzdělávání 

- Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

- Rodiče dětí a žáků 

- Veřejnost 

 

Výstupy projektu: 
- Počet platforem pro odborná tematická setkávání: 3 platformy 

- Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervenci: 20 organizací 

- Počet regionálních systémů: 1 regionální systém 

 


