
Příběh implementace 
KAP

Jak se zrodil, utvářel a rozvíjel KAP 

JMK … daří se to zejména usilovnou 

prací celého týmu ... a to včetně 

implementace vybraných částí           

a aktivit do dalších projektů ...



Projekt 1. 12. 2015 - 30. 11. 2021

Dvě fáze KAP:

1. KAP JMK (2016 – 2019)

2. KAP JMK (2019 – 2021)

Aktivity:

 Tematické skupiny a monitoring realizace KAP

(TS, síťování, setkávání ředitelů, setkávání KAP a MAP,

setkávání jednotlivých KAP, monitoring KAP)

 Evaluace KAP

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v 
Jihomoravském kraji

Začátek KAP  
v JMK



 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů 

 Podpora inkluze

 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné a technické 

vzdělávání)

 Rozvoj výuky cizích jazyků

 ICT kompetence

 Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

 Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) 

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě          

(vč. environmentálního vzdělávání)

Tematické skupiny 

Začátek KAP  
v JMK



KaPoDaV – Podpora kariérového 
poradenství, podnikavosti pro 
udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání 
v Jihomoravském kraji

Klíčová aktivita 01: Řízení 

projektu 

Klíčová aktivita 02:

Podnikavostí 

k udržitelnému rozvoji JMK

Klíčová aktivita 03: 

Zvyšování profesních 

kompetencí pedagogických 

pracovníků realizujících 

kariérové poradenství

Klíčová aktivita 04: 

Podpora škol v realizaci 

dalšího profesní vzdělávání

10 partnerů projektu

KaPoDaV



 20  proškolených koordinátorů 60 h studia 

 75 školních projektů 

 66 zapojených škol

 34 koordinátorů 20 h studia

KA02
Podnikavost pro 
udržitelný rozvoj



 28 metodických setkání pedagogů

 34 modelových programů ve školách

 3 konference o kariérovém poradenství

 13 doprovodných programů pro 

 6 pilotních workshopů pro pedagogické týmy 

 15 druhů nově vytvořených informačních 

a metodických materiálů a pomůcek

 340 zveřejněných kvalitních produktů OPVK 

na základě analýzy 5000 produktů

KA 03 
Zvyšování profesních kompetencí 
pedagogických pracovníků 
realizujících kariérové poradenství



KA 04 
Podpora škol v realizaci dalšího 
profesního vzdělávání

 84 hodin marketingových workshopů

32 hodin workshopů na obchodní dovednosti

 100 hodin individuálních konzultací k potřebám škol v oblasti 

propagace, marketingu, webových stránek

 27 šablon pro přípravné kurzy k profesním kvalifikacím

5 šablon pro kurzy k zájmovému vzdělávání

 Zpracování přehledu poptávek po dalším vzdělávání v 

Jihomoravském kraji pro každou ze zapojených škol

 Jednání se 150 zaměstnavateli se zájmem o vzdělávání vlastních 

zaměstnanců a oslovování firem působících v JmK

 Zpracování přehledu zaměstnavatelských svazů a komor dle potřeb 

všech zapojených škol

 Seznam 65 firem, které podporují vzdělávání pracovníků škol a žáků 

prostřednictvím praktických exkurzí

 5 odborných setkání škol se zástupci zaměstnavatelských svazů

 320 hodin individuálních konzultací s pracovníky zapojených škol

https://vzdelavanivsem.cz/pro-skoly/nabidka-exkurzi


PolyGram – Podpora 
polytechnického vzdělávání, 
matematické a čtenářské 
gramotnosti v Jihomoravském kraji Klíčová aktivita 01: 

Řízení projektu

Klíčová aktivita 02:

Podpora matematické 

a čtenářské gramotnosti

Klíčová aktivita 03:

Podpora 

polytechnického 

vzdělávání

28 partnerů projektu

PolyGram



Matematická čtenářská gramotnost

 54 - M-kabinetů

 74 - M-kroužků

 17 - Matematických dílen pro učitele matematiky

 36 - M-exkurzí

 6   - M-táborů a 3 - M soustředění

Čtenářská gramotnost 

 www.scio.cz – Pilotní program podpory čtenářské 
gramotnosti na SŠ v JMK – 7 workshopů, 3 testování

 Workshopy a semináře pro učitele odborných předmětů 
– 6 workshopů s následnými konzultacemi

 Matematicko-čtenářská gramotnost – 24 aktivit

 Čtenářská gramotnost – 18 aktivit

KA02
Podpora 
matematické 
a čtenářské gramotnosti

http://www.scio.cz/


 Organizace kroužků – 21 partnerů - 395 typů 
kroužků

 Tvorba učebních materiálů – 9 partnerů -
425 různých materiálů

 Sdílení pedagogů, odborných učeben, 
laboratoří a příkladů dobré praxe – 24 partnerů -
1406 aktivit

 Organizace přednášek odborníků z praxe –
16 partnerů - 267 aktivit

 Kabinet odborného výcviku stavebních 
oborů – 1 partner - 9 setkání učitelů odborných 
předmětů

 Technické MŠ – 1 partner - 41 MŠ JMK

Celkem podpořeno 184 ZŠ a MŠ v JMK

KA03
Podpora polytechnického 
vzdělávání



EVALUACE KAP I

(DOKUMENTU) pro potřebu 

krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v Jihomoravském 

kraji

 I. Vyhodnocení činností 

tematických skupin

 II. Podněty k systémovým 

změnám vyplývající z KAP I

Dokumenty 
KAP

PŘÍPRAVA EVALUACE 

KAP II (DOKUMENTU) pro 

potřebu Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání 

v Jihomoravském       

kraji

1. KAP JMK       
2016 - 2019

2. KAP JMK 
2019 - 2021



 Garantem: Metodik skupiny Podpora 

inkluze

 Vznik podskupiny Rovné příležitosti 

v rámci TS Podpora inkluze 

 Zpracování ŠIK JMK bylo podmínkou 

pro čerpání financí z OP VVV na 

implementaci KAP II.

 Září/říjen 2019 – připomínkové řízení 

k analytické části a tvorba návrhové 

části

 Listopad 2019 – předložení finální 

verze ŠIK JMK na MŠMT

 Schválena usnesením Rady JMK 

č. 9801/20/R145 ze dne 20.4.2020 jako 

povinná součást projektové žádosti 

projektu „Implementace KAP JMK II“.

Školská inkluzivní 
koncepce 
Jihomoravského kraje 
2020-2021



Implementace KAP JMK II
KA02 – Podpora podnikavosti 

a kreativity

KA03 – Podpora kariérového 

poradenství a prevence 

předčasných odchodů

KA04 – Podpora gramotností

KA05 – Podpora odborného 

a polytechnického vzdělávání

KA06 – Podpora rovných 

příležitostí ve vzdělávání

KA07 – Profesní rozvoj 

managementu škol

35 partnerů projektu

i KAP JMK II



 KA06-1 Podpora vzdělávání nadaných žáků 

v Jihomoravském kraji

 KA06-2 Centra metodické podpory pro žáky se 

SVP

 KA06-3 Metodická síť ŠPZ a podpůrná opatření

 KA06-4 Vzdělávání pracovníků škol v oblasti 

inkluze

KA06 
Podpora 
rovných příležitostí 
ve vzdělávání



 Vzdělávání zkušených ředitelů (nad 5 let 

ve funkci)

 Vzdělávání začínajících ředitelů (do 5 let 

ve funkci)

Tyto aktivity jsou realizovány formou výměny 

zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, 

odborných konzultací a individuální metodické 

podpory, včetně manažerské podpory za pomoci 

odborníků z firemní sféry. 

KA07 
Profesní rozvoj 
managementu škol



Erika Dittrichová
Projektová manažerka

+420 724 9633 704
dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Pracoviště Cejl 73
601 82  Brno

děkuji za pozornost

mailto:dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz

