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Plzeňský kraj: Spolupráce s realizačními 

týmy KAP očima odborného garanta
Jsem jedna ze čtrnácti, resp. z šestnácti. Mám svůj pohled, svou realitu, 

která je odrazem mého působiště, Plzeňského kraje.

Každý kolega a každý kraj mají svoji realitu, svůj pohled a zkušenost. 

Zkusím vám sdílet tu šíři jinakosti, ale pojmenovat i to, co bylo většině 

společné, napříč ČR. 

Příběhy našich 
garantů v krajích

https://www.npi.cz/
http://www.nuv.cz/p-kap/projekt-1


• Metodická podpora v akčním plánování (proces tvorby AP)

• Školy – každá SŠ/VOŠ, která chce akčně plánovat

• Kraje – realizační tým projektu Krajský akční plán

• Spolupráce s dalšími aktéry v tématech akčního plánování – síťování, propojování, 

hledání možností řešení, naslouchání potřebám

• Specifika krajů 

• Velikost – počet škol

• Složení a stabilita realizačního týmu KAP

• Chuť a ochota akčně plánovat – tzn. projít proces a vytvořit dokument AP, plnit jej

Působení v území

Role odborného garanta – kdo jsem 
a co dělám?



• Motivace akčně plánovat?

• Opožděný start P-KAP?

• Nesoulad s IROP?

Tak takhle už to znovu 

nechceme 

Jak jsme začínali…

Jak to šlo, aneb 
výběr z hroznů

„Akční plán na 3 roky? To už 

tady bylo, ne?“

„Strategií, koncepcí a plánů je … 

My to potřebujeme dělat, ne zase 

plánovat!“

„A jak má vypadat…?“

„A bude ta 2. výzva IROP, že?“

„My už to máme hotové, 

chceme to odevzdat…“
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 6 povinných témat 

 nepovinná témata

Diskuse, kontakt, spolupráce
 Platformy (minitýmy) a PSV

 Akce KAP

 Průzkumy  a analýzy

 Priority

Můj závěr? 

Dává to smysl. Funguje to.

Obsahové zaměření

O čem 
to celé bylo?

„Gramotnosti? To se mají naučit 

na ZŠ, to není věc SŠ.

„Kariérové poradenství? Na SOŠ/ SOU už 

přece každý ví, čím chce být!“

„Podnikavost?! No jistě, dělá se 

v ekonomice… Ne každý chce podnikat. 

Na to každý nemá.“

„Inkluze?! Prosím vás, to my nemáme. To 

je jen na ZŠ. To na SŠ vlastně ani nejde.“

„Odborné vzdělávání a spolupráce se 

zaměstnavateli? To se gymnázií netýká, 

my žáky připravujeme na studium na VŠ.“



• Zmapování potřeb a možností v území

• Aktivní komunikační síť pro spolupráci a sdílení, pro diskuzi, pro rozvoj

• Kalibrace, sjednocení pohledu na klíčová témata

Přínosy pro kraj?

Co nám to přineslo a co bude dál?

??
Jak úzké má být propojení a spolupráce OG a RT KAP?

Aktivní X formální zapojení OG do přípravy KAP?

Řidič autobusu, nebo pasažér na výletě?
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děkuji za spolupráci 

https://www.npi.cz/
http://www.nuv.cz/p-kap/projekt-1

