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„...někdy před 7 lety, ani nevím, jak jsem poznal, že jsem se 

mýlil. Teď „straším“ kolegy s tématy jako je pedagogika, cíl 

hodiny, kompetence, klima školy nebo… akční plánování.  Akční 

plánování se pro mě stává nezbytným, neboť si toho moc 

nepamatuji – jak jsem to chtěl, kdy jsem to chtěl, koho jsem u 

toho chtěl. Akční plánování je pro mě cesta, jak nenechat věci 

plynout bez kontroly.“

KRITÉRIUM  HODNOCENÍ: 
minimálně polovina školy je ve škole 

aneb 
akční plánování v době (post) covidové
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• Školský systém a proč akčně plánovat

• akční plánování v rámci lockdownu

• akční plánování v rámci IB DP

• akční plán IT 

• shrnutí

O čem to bude?



Už samotné pojmenování „školský systém“ ale evokuje 

myšlenku pohlížet na školu optikou teorie systémů. Každý 

školský systém je soubor částí, kterými jsou: kurikulární

a ostatní školské dokumenty, různé stupně vzdělávání 

v rámci vzdělávací soustavy, formy financování, 

zřizovatelé, složky kontrolního systému apod.

A jednoznačně platí, že interakce mezi těmito dílčími 

částmi jsou pro vlastnosti celku velmi důležité, a že celek 

může vykazovat vlastnosti, které bezprostředně 

nevyplývají z vlastností jeho částí (Ernest 2004). 

Školský 
systém

Školský 
systém

další složky zřizovatelé

školy

školská 
zařízení

legislativa

ČSI Státní správa



Školský systém

•Deterministický 

nebo stochastický 

systém?

•Jak kdy a v čem!



Deterministický × stochastický systém
příčina

novela školského 
zákona 101/2017

důsledek 1

úprava školního 
řádu

důsledek 2

vyloučení žáka 
při zvláště hrubé 
opakované útoky 
na zaměstnance 
školy nebo žáky

příčina

vyhláška 84/2005 o 
závodním 
stravování 

Vyhláška 114/2002 
o FKSP

důsledky 1

nastavení  parametrů 
příspěvků 
zaměstnavatele

důsledek 2

obědy ve vlastní 
jídelně

obědy v cizí jídelně

stravenky



„We have to run to keep in place!“

„Akční plánování je jedním ze způsobů, jak 

naplnit určitý strategický cíl. Akční plán je 

soupis jednotlivých kroků, které musí být 

vykonány, aby bylo dosaženo vytčeného 

cíle. Je svým účelem i obsahem velmi 

podobný projektovému plánu, resp. Řízení, 

ve kterém je jasně stanoveno kdo, co a kdy 

má udělat. Je evidentní, že akční plánování 

je způsob, nebo minimálně snaha, jak udržet 

vývoj pod kontrolou. Způsob jak zkrotit 

počínající školní entropii.“

Co na to Red Queen? 

Proč akčně 
plánovat?



Jak s plánováním v rámci 
lockdownu?

„…a pak jsme se jednou 

rozhodli dělat, že lockdown

vlastně neexistuje. Výuku a 

akce jsme plánovali (při 

zohlednění všech 

epidemiologických nařízení) 

bez ohledu na to, zda je půjde 

nebo nepůjde uskutečnit.“



G+SOŠ Rokycany se nachází 

v autorizační fázi procesu autorizace 

programu International 

Baccalaureate Diploma Programme.

Proces přípravy programu 

a komunikace s organizací IBO 

poskytující program, zahrnuje nutnost 

akčního plánování. 

Akční plánování 
v rámci IB DP



Akční plánování v rámci IB DP



Plánování v IB DP



DigiComEdu

Digitální kompetence učitelů



AP v oblasti IT

Snažili jsme se 

inspirovat 

v cílech, resp. 

dosažených 

úrovních 

Dotazníku 

Podpora 

krajského akčního 

plánování.

Některé úrovně 

nám ale přišly 

nesourodé 

a nepříliš vhodně 

nastavené.



ŠAP v oblasti IT



ŠAP v oblasti IT – revidovaný dokument 



• jedna z možností, jak bojovat proti nečinnosti, „přežívání“ školy 

• nástroj pro stanovení cílů a plánování procesů a také nástroj 

poskytující možnost kontroly všech těchto procesů

• nástroj poskytující zpětnou vazbu

• nástroj propagace a komunikace školy s vnějším světem 

• aktivita je podporovaná, efektivní, a plně v souladu se všemi 

nadřazenými strategickými dokumenty

Co říci závěrem o (Š)AP?
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