


Odborné vzdělávání 
a spolupráce škol 
se zaměstnavateli

DÍL 4. KONKRÉTNÍ CÍLE 
A KRITÉRIA HODNOCENÍ

Videoprezentace k tvorbě ŠAP



P-KAP

1. Charakteristika školy
- stručný popis a celková vize školy, jako podklad pro plánování
2. Analýza stavu a potřeb
- SWOT, dotazníkové šetření, strategie školy
3. Stanovení strategických oblastí
- stručný přehled oblastí a priorit rozvoje školy
4. Návrh řešení – školní akční plán

Struktura ŠAP

Priority
Obecné cíle

Konkrétní cíle 
Kritéria hodnocení

Úkoly
Předpoklady
Finance
Termíny
Zodpovědnost



P-KAP

• Konkrétní cíl: 
Realizovat stáže učitelů odborných předmětů u zaměstnavatele

• Kritérium hodnocení:
Minimálně dva učitelé ročně absolvují stáž v délce alespoň 3 dny

• Kvalitativní aspekt:
Obsah stáže je předem odsouhlasen s příslušným pracovištěm, 
výstupem stáže je nový / aktualizovaný výukový materiál na dané 
téma, návrh úpravy ŠVP pro daný obor vzdělávání, příprava kurzu 
k profesní kvalifikaci NSK…

Priorita a obecný cíl k témuž konkrétnímu cíli mohou být 
formulovány různě, vždy by ovšem měla být zachována logická 
vazba – viz předchozí díl našeho webináře

Stáže učitelů

!!             



P-KAP

• Priorita: Rozvíjení komplexního vztahu se zaměstnavateli
• Obecný cíl: Posílit motivaci žáků a propagovat obory školy
• Konkrétní cíl: Realizace náborových aktivit

• Kritérium hodnocení: Organizace dne otevřených dveří a 
dalších náborových aktivit, spolupráce se zaměstnavateli

• Úkoly: Organizace dnů otevřených dveří  2x ročně, Organizace setkání pro 
výchovné poradce ZŠ, Aktivní zapojení žáků do propagace školy, …

• Konkrétní cíl: Realizovat náborové aktivity
• Kritérium hodnocení: Minimálně 2x ročně se konal den 

otevřených dveří za účasti alespoň 1/3 spolupracujících firem, 
proběhlo setkání s alespoň 80 % výchovných poradců ZŠ ze 
spádové oblasti, všech propagačních akcí se účastnili též žáci 
školy

Příklad nevhodného uchopení konkrétního cíle a kritérií hodnocení



P-KAP

• Priorita: Rozvíjení komplexního vztahu se zaměstnavateli
• Obecný cíl: Posílit motivaci žáků a propagovat obory školy
• Konkrétní cíl: Realizace náborových aktivit

• Kritérium hodnocení: Organizace dne otevřených dveří a 
dalších náborových aktivit, spolupráce se zaměstnavateli

• Úkoly: Organizace dnů otevřených dveří  2x ročně, Organizace setkání pro 
výchovné poradce ZŠ, Aktivní zapojení žáků do propagace školy, …

• Priorita: Posílit spolupráci se zaměstnavateli v oborech školy
• Obecný cíl: Realizovat společně náborové aktivity

• Konkrétní cíl 1: Zorganizovat den otevřených dveří
• Konkrétní cíl 2: Uspořádat setkání s výchovnými poradci ZŠ

• Obecný cíl 2: Posílit motivaci a identifikaci žáků s oborem
• Konkrétní cíl 1: Zapojit žáky do náborových akcí školy

Příklad práce s hierarchií cílů



Národní ústav pro vzdělávání
podpora krajského akčního plánování
www.pkap.cz

Děkujeme za pozornost



P-KAP

Petr Jansa Martina Kaňáková

Odborní garanti P-KAP pro oblast odborného vzdělávání 
a spolupráce škol se zaměstnavateli. 



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu
při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol


