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Evaluační zpráva – Vyhodnocování KAP I 
 

1. Metodologie 

 

Jména autorů z realizačního týmu projektu:  

 Ing. Alexandra Zdeňková 

 Mgr. Vladěna Zingová 

 Mgr. Roman Kovář 

 Ing. Adéla Kurešová 
 

Průběžná evaluační zpráva má stanovenou strukturu dle pokynů MŠMT. Zpracována byla dle 

Metodického listu P-KAP (Metodický list č.08/Účinnost od: 18.5.2017). Sledované období je do 

31.8.2019.  

Vstupy: 

 Implementace krajského akčního plánu A - Systémové řešení - Motivace a vzdělávání 

pedagogů (I-KAP A) 

 Implementace krajského akčního plánu B - Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B) 

 Šablony 

 Místní akční plán - MAP 

 Integrovaný regionální operační program – IROP 

U dílčích cílů je vždy rozděleno, jak je jednotlivé vstupy naplňují. 

Největším podílem jsou cíle naplňovány aktivitami z projektů IKAP A a IKAP B. 
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2. Vyhodnocení stanovených priorit – Závěry pro stanovené priority a jejich obecné 

cíle 

V KAP byly oblasti intervencí rozděleny do tří obecných priorit v Ústeckém kraji. Obecné cíle jsou 

navrženy tak, že tvoří nosný pilíř pro konkrétní intervenci, ale dílčí cíle podporují potřebné změny 

napříč oblastmi intervencemi. 

2.1. Obecná priorita I „Gramotnosti“ 

První obecná priorita I podchycuje nepovinná témata KAP, kromě jazykového vzdělání. Je nazvána 
„Gramotnosti“ a zahrnuje čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.  

 
Obecný cíl 1 Podporovat gramotnosti dětí, žáků a studentů jako základ pro jejich další rozvoj 

Obecný cíl tvoří nosný pilíř pro obecnou prioritu I, kdy zvládnutí gramotností (čtenářské, matematické, 
finanční, digitální, a dalších) je nezbytné pro úspěšné naplňování ostatních oblastí intervencí. 

Naplňování obecného cíle probíhá v rámci programů IKAP A a B v několika úrovních: 
 
1. Síťování a vzdělávání pedagogů  
Obecný cíl je naplňován především aktivitami z projektů IKAP A a IKAP B. V rámci těchto projektů byla 
vytvořena široká síť pedagogů, kdy na zapojených SŠ a ZŠ vznikly pozice lídrů zaměřující se na podporu 
matematické, čtenářské a digitální gramotnosti. Do této aktivity se zapojilo 70 lídrů z 37 SŠ, 40 lídrů 
z 28 ZŠ a 17 lídrů z 12 MŠ.  
 
Lídři se účastní setkání odborných metodických skupin (pořádaných v rámci aktivit IKAP A). Pomocí 
těchto pravidelných setkávání (konaných 1x/3 měsíce) a vzdělávání lídrů dochází k vzájemnému 
propojení PP ze ZŠ a SŠ, k výměně zkušeností, k přenosu dobré praxe a ke zvýšení znalostí i dovedností 
lídrů, kteří získané poznatky poté uplatňují v praxi a předávají svým kolegům ve škole nebo v území.  

Na těchto setkáních OMS jim jsou také představovány programy Mobilních center kolegiální podpory 
(zřizované v rámci IKAP A). Lídři následně zajišťují organizaci při zprostředkování výjezdů mobilních 
center kolegiální podpory (MCKP) na jednotlivých školách ÚK. Jedná se o nabídkové vzdělávací 
programy, které jsou nabízeny jako motivační aktivita PP zapojených škol (tvorba programů proběhla 
od 07/2017 - 12/2017). Následně od 01/2018 byl sestaven plán výjezdů na jednotlivé školy s 
konkrétními programy, v rámci kterých metodici ve spolupráci s experty přímo navštěvují PP i žáky. V 
rámci MCKP jsou využívány rovněž i pomůcky pořízené v průběhu projektu.  

Do srpna 2019 proběhly tyto výjezdy mobilních center kolegiální podpory: 

Pro čtenářskou gramotnost – 36 výjezdů MCKP 
Pro matematickou gramotnost – 45 výjezdů MCKP 
Pro digitální gramotnost – 36 výjezdů MCKP 
 
2. Aktivity přímo ve školách  
V rámci IKAP B byla během 02-03/2018 na 10 SŠ ve spolupráci se 15 ZŠ zahájena činnost 15 žákovských 
kroužků zaměřených na podporu funkčních gramotností (např. kroužek „Hravé čtení“, „Programování 
her“, „Matematický kroužek“ apod.) Jedná se o cílenou spolupráci SŠ a ZŠ. Žákovské kroužky jsou 
organizovány na Středních školách se zapojením žáků ze ZŠ. Do této aktivity byli zapojeni pedagogičtí 
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pracovníci SŠ na pozicích Instruktorů kroužků. Kroužky probíhají s využitím nakoupených pomůcek, 
spotřebního materiálu a základního vybavení. Činnost kroužků byla po dobu prázdnin pozastavena a 
bude pokračovat opět se začátkem dalšího školního roku  2019-2020.  
 

IKAP 

Dílčí cíl 1.1 Zvýšit odborné znalosti PP v oblasti didaktiky rozvoje gramotností 
Dílčí cíl je naplňován prostřednictvím projektu IKAP, zejména aktivitou setkávání Odborných 
metodických skupin (OMS), výjezdy Mobilních center kolegiální podpory (MCKP) a letními školami. Do 
aktivit se zapojilo 357 pedagogických pracovníků z Ústeckého kraje. Kritérium splnění je 270 
pedagogických pracovníků. 
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Dílčí cíl 1.2 Podpořit interdisciplinární výuku s důrazem na zvýšení úrovně gramotností 
Dílčí cíl byl naplněn setkáváními OMS, výjezdy MCKP a žákovskými kroužky – do aktivit bylo zapojeno 
(37 + 8) 45 SŠ (z 90 SŠ v ÚK) tedy 50 % SŠ a (23 + 38 + 14) 73 ZŠ (z 275 ZŠ v ÚK) tedy 26,55 %. Kritérium 
dosažení je min. 20% SŠ a min. 20% SŠ. 
 

 
 
MAP 

Obecný cíl 1 Podporovat gramotnosti dětí, žáků a studentů jako základ pro jejich další rozvoj 
Na obecný cíl navazuje 7 Místních akčních plánů (MAP). 
 

Dílčí cíl 1.1 Zvýšit odborné znalosti PP v oblasti didaktiky rozvoje gramotností 
Na dílčí cíl navazuje 11 cílů MAP 
 

Dílčí cíl 1.2 Podpořit interdisciplinární výuku s důrazem na zvýšení úrovně gramotností 
Na dílčí cíl navazuje 8 cílů MAP 
 
Šablony 

Obecný cíl 1 Podporovat gramotnosti dětí, žáků a studentů jako základ pro jejich další rozvoj 
Na obecný cíl navazuje 23 šablon 8 školských zařízení. 
 
Dílčí cíl 1.1 Zvýšit odborné znalosti PP v oblasti didaktiky rozvoje gramotností 
Na dílčí cíl navazuje 23 šablon 8 školských zařízení. 
 
Shrnutí 
Zapojeno bylo 315 pedagogických pracovníků. 
Zapojeno bylo 45 Středních škol a 47 Základních škol. 
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2.2. Obecná priorita II „Soulad výuky s požadavky trhu práce“ 

Obecná priorita II tvoří kromě podpory inkluze všechny zbývající oblasti intervence: Podpora 
odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, Podpora kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě, Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a 
environmentální vzdělávání, Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje a také Rozvoj 
kariérového poradenství. 

Díky svému širokému obsahu je priorita ještě dále rozčleněna na dva Obecné cíle.  

Obecný cíl 2 Posílit polytechnické a digitální kompetence a kompetence k podnikavosti dětí, 
žáků a studentů 

Naplňování obecného cíle probíhá v rámci programů IKAP A a B to v několika úrovních: 
 
1. Síťování a vzdělávání pedagogů  
V rámci IKAP A a B byla vytvořena široká síť pedagogů zaměřená na podporu vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda, kdy na zapojených SŠ a ZŠ vznikly pozice lídrů polytechniky – rozdělené pro oblasti Biologie, 
Fyziky a Chemie. Do této aktivity se dosud zapojilo 47 lídrů SŠ polytechniky z 26 SŠ a 38 lídrů ZŠ 
polytechniky z 22 ZŠ.  

Lídři se účastní setkání odborných metodických skupin (pořádaných v rámci aktivit IKAP A). OMS 
zahrnují kromě odborného metodika i členy (experty) obvykle z řad PP ZŠ, SŠ a VOŠ. Pomocí těchto 
pravidelných setkávání (konaných 1x/3 měsíce) a vzdělávání lídrů dochází k vzájemnému propojení PP 
ze ZŠ a SŠ, k výměně zkušeností, k přenosu dobré praxe a ke zvýšení znalostí i dovedností lídrů, kteří 
získané poznatky pak uplatňují v praxi a předávají svým kolegům ve škole nebo v území. 
 
Na těchto setkáních OMS jim byly také představovány programy Mobilních center kolegiální podpory 
(zřizované v rámci IKAP A). Lídři následně zajišťují organizaci při zprostředkování výjezdů mobilních 
center kolegiální podpory (MCKP) na jednotlivých školách ÚK. Jedná se o nabídkové vzdělávací 
programy, které jsou nabízeny jako motivační aktivita PP zapojených škol (tvorba programů proběhla 
od 07/2017 - 12/2017). Následně od 01/2018 byl sestaven plán výjezdů na jednotlivé školy s 
konkrétními programy, v rámci kterých metodici ve spolupráci s experty přímo navštěvují PP i žáky. V 
rámci MCKP jsou využívány rovněž i pomůcky pořízené v průběhu projektu.  

Do srpna 2019 proběhly tyto výjezdy mobilních center kolegiální podpory: 

Pro oblast biologie – 53 výjezdů MCKP 
Pro oblast fyziky – 39 výjezdů MCKP 
Pro oblast chemie – 40 výjezdů MCKP 
 
2. Aktivity přímo ve školách  
Jedná se o cílenou spolupráci mezi SŠ, ZŠ i zaměstnavateli, většina těchto aktivit je propojena s ŠVP 
jednotlivých škol a jsou pořádány ve spolupráci ZŠ, SŠ a VOŠ.    
V MO byly zahájeny aktivity v Programech vzájemného učení SŠ a ZŠ, kde je zapojeno 35 
pedagogických pracovníků SŠ na pozicích Realizátorů PVÚ SŠ a ZŠ a 30 pedagogů ze ZŠ na pozicích 
Realizátorů PVÚ ZŠ. Společně se podílejí na přípravě a tvorbě PVU SŠ a ZŠ, který bude následně po 
realizaci a vyhodnocení zahrnut do ŠVP škol. Společné projektové aktivity probíhají minimálně 1x/3 
měsíce. Školy si pro naplnění činností jednotlivých PVU nakoupily základní pomůcky a spotřební 
materiál, potřebný k tvorbě a realizaci PVU. Do programů vzájemného učení je zapojilo 35 SŠ a 35 ZŠ. 
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V současnosti probíhají výběrová řízení na dodávky pro dovybavení učeben a nákup výukových 
pomůcek. 

V rámci IKAP B byla během 02-03/2018 byla zahájena činnost 46 žákovských kroužků zaměřených na 
polytechniku a to na 27 SŠ ve spolupráci s 40 ZŠ (např. to jsou kroužky: Uměleckořemeslná dílna, 
Elektrokroužek, Kroužek „Na farmě“, Eko–badatelé). Do realizace této aktivity bylo zapojeno 46 
Instruktorů kroužků – pedagogických pracovníků SŠ, kterým byl nakoupen základní spotřební materiál 
a pomůcky, potřebné k činnosti kroužků. Činnost některých kroužků bude ještě rozšířena po 
dovybavení učeben především technickými, odbornými a IT pomůckami, které jsou součástí VŘ. 

Další probíhající aktivitou jsou Exkurze a návštěvy vzdělávacích center. Pro školy byl vytvořen on-line 
rezervační systém na stránkách RSK UK http://rskuk.cz/akce-a-udalosti , kde si školy zadávají formou 
vyplnění formuláře požadavky a termíny pro plánované tematické exkurze a výjezdy do vědeckých 
center, které budou přímo provázány s ŠVP. Výjezdy jsou realizovány od 09/2018. Se společností  IQ 
Landie byla v rámci smluvní dohody pro školy připravena programová nabídka s několika variantami 
tematických programů. Následně byla také uzavřena rámcová dohoda s dopravcem na zajištění 
dopravy cílové skupiny. Do srpna 2019 proběhlo 344 výjezdů do IQ landie, Techmanie nebo na vlastní 
exkurzi. Této aktivity se do srpna 2019 účastnilo 13 816 žáků. 
 
IKAP 
Dílčí cíl 2.1 Motivovat děti, žáky a studenty ke studiu přírodních věd a technických oborů 
Dílčí cíl byl naplněn prostřednictvím projektu IKAP, především aktivitami výjezdy MCKP, výjezdy, 
exkurze a návštěvy vzdělávacích center a žákovské kroužky. Do aktivit se zapojilo 18 450 žáků 
z Ústeckého kraje. Kritérium splnění je min. 10 000 žáků. 
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Dílčí cíl byl naplněn prostřednictvím projektu IKAP aktivitami setkávání OMS, výjezdy MCKP, letní 
školy a žákovské kroužky. Do aktivit bylo zapojeno (179 + 88 + 93 + 46) 406 pedagogických pracovníků 
z ÚK, kritérium dosažení je min. 320 PP z ÚK. 
 

 
 
 
2.3 Zvýšit kvalitu prostřednictvím vybavení škol 
V rámci projektu IKAP proběhla výběrová řízení na dodávky pro dovybavení učeben a nákup výukových 
pomůcek. Následně proběhlo nebo stále probíhají dodávky vybavení a pomůcek do škol. Zapojilo se 35 
SŠ, tedy 33,33% SŠ. Kritérium pro splnění je min. 30 % SŠ a min. 1 VOŠ. 
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IROP 

Obecný cíl 2 Posílit polytechnické a digitální kompetence a kompetence k podnikavosti dětí, 
žáků a studentů 

2.3 Zvýšit kvalitu prostřednictvím vybavení škol 
V rámci výzvy č. 33 bylo úspěšně podpořeno 9 projektů zaměřených na technické vybavení škol. 
Podpořeny byly tyto školy: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí 
- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková 
organizace, Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Střední odborné učiliště a 
Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o., Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední 
odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace. Dále byly z této výzvy 
financovány projekty Technické vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání. Prostřednictvím těchto 
projektů bylo nakoupeno vybavení do dílen, laboratoří a odborných učeben 22 SŠ v ÚK. 

 
MAP 

Obecný cíl 2 Posílit polytechnické a digitální kompetence a kompetence k podnikavosti dětí, 
žáků a studentů 
Na obecný cíl navazuje 14 Místních akčních plánů (MAP). 
 
2.1 Motivovat děti, žáky a studenty ke studiu přírodních věd a technických oborů 
Na dílčí cíl navazuje 30 cílů MAP 
 
2.2 Zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím PP 
Na dílčí cíl navazuje 17 cílů MAP 
 
2.3 Zvýšit kvalitu prostřednictvím vybavení škol 
Na dílčí cíl navazují 3 cíle MAP 
 
 
 
Šablony 

Obecný cíl 2 Posílit polytechnické a digitální kompetence a kompetence k podnikavosti dětí, 
žáků a studentů 
Na obecný cíl navazují 4 šablony 2 školských zařízení. 
 
2.2 Zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím PP 

Na dílčí cíl navazují 4 šablony 2 školských zařízení. 
 
 
Shrnutí 
Zapojeno bylo 391 pedagogických pracovníků. 
Zapojeno bylo 53 Středních škol a 4 Vyšší odborné školy. 
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Obecný cíl 3 Posílit a zefektivnit spolupráci škol a zaměstnavatelů 

Naplňování probíhá aktivitami v rámci projektů IKAP A a B to v několika úrovních: 
 
V rámci IKAP A probíhá aktivita Spolupráce škol a firem. Byla vytvořena odborná metodická skupina s 
účastí 7 koordinátorů spolupráce působících na úrovni okresů. V každém z těchto okresů je rovněž 
provozováno kontaktní místo, které mapuje spolupráci firem a škol v rámci Ústeckého kraje. 
Metodická skupina se schází pravidelně 1x za měsíc od 09/2017. V rámci těchto schůzek jsou shrnovány 
výstupy za uplynulý měsíc a zároveň jsou předávány informace vztahující se k dané problematice.  
Dotazníkovým šetřením bylo zmapováno již 336 podnikatelských subjektů v rámci ÚK, u kterých je 
potenciál možné spolupráce se SŠ. Více než polovina z těchto subjektů nemá formálně navázanou 
spolupráci se SŠ. Průběžně probíhá příprava elektronické databáze, která umožní získat koncentrované 
informace o školách a podnikatelských subjektech najednou. 
 
V rámci IKAP B probíhá aktivita Programy vzájemného učení škola x firma, jejíž cílem je posílení a 
zefektivnění spolupráce škol a zaměstnavatelů.  Do této činnosti byli zapojeni pracovníci SŠ na pozicích 
Realizátorů programu vzájemného učení SŠ a Firma a na straně spolupracujících firem pracovníci na 
pozicích Mentorů pedagoga. V rámci realizace aktivity Programů vzájemného učení (PVU) byla 
zahájena spolupráce SŠ s firmami.  Původně byl předpoklad 16 zapojených středních škol, ale zájem 
projevily další SŠ, takže do aktivity se zapojilo 19 SŠ, které spolupracují s 20 mentory ze zapojených 
firem a zaměstnavatelů ÚK. Tito pracovníci začali společnou přípravu na tvorbě PVU, s cílem vytvoření 
podmínek vzdělávání v reálném prostředí.  PVU bude následně zaveden do výuky, vyhodnocen a 
zahrnut do ŠVP.  

V rámci IKAP A probíhá Karierové poradentství ve dvou úrovních. 
a) Realizace na úrovni příjemce (Ústecký kraj): 
Pro oblast KARIPO byla rovněž vytvořena odborná metodická skupina s účastí 5 koordinátorů KARIPO 
působících na úrovni okresů (Teplice, Chomutov, Litoměřice, Louny + Žatec + Most, Ústí nad Labem + 
Děčín). V rámci svojí činnosti koordinátorky připravují a realizují tematická setkání PP (kariérových 
poradců)  zaměřená vždy na konkrétní oblast.   
K jednotlivým tématům jsou externím způsobem vytvářeny videospoty představující daný obor 
(Zdravotnictví, Stavebnictví, Strojírenství, Elektrotechnika a Chemie – viz http://rskuk.cz/podpora-
karieroveho-poradenstvi) a připraven rovněž souhrnný dokument obsahující základní data o oboru.  
 
b) Realizace na úrovni partnera projektu (PPP ÚK) 
PPP si v rámci projektu realizuje samostatně vzdělávací akce pro PP – kariérové poradce. Realizace 
vzdělávacích aktivit je na základě smlouvy zajišťována externím subjektem – EKS z.s. (IČ: 266 00 234).  
V aktivitě je zapojeno 15 SŠ (15 Lídrů KARIPO). 
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IKAP 
Dílčí cíl 3.1 Podporovat společnou výuku jako vhodný nástroj pro společnou výuku a znalostí žáků  
Dílčí cíl je naplňován prostřednictvím projektů IKAP aktivitou Program vzájemného učení (PVU) 
a kroužky, které podporují spolupráci ZŠ a SŠ. Do spolupráce se zapojilo 41 SŠ tedy 45,56% a 45 ZŠ, 
tedy 16,36 %. Kritérium splnění je min. 15%ZŠ a 25% SŠ.  
 

 
 
 
Dílčí cíl 3.2 Zajistit administrativní i odbornou podporu při spolupráci  
Dílčí cíl je naplňován prostřednictvím projektu IKAP, kdy PPP v rámci projektu realizuje samostatně 
vzdělávací akce pro PP – karierové poradce. Do spolupráce se zapojilo 15 SŠ, tedy 16,67% SŠ a 60 ZŠ, 
tedy 21,82%. Kritérium splnění je min. 5 %ZŠ a 10 % SŠ. 
 

 
 
 
Dílčí cíl 3.3 Zvýšit profesní kompetence absolventů 
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Dílčí cíl je naplňován prostřednictvím projektů IKAP. Pro školy se v současné době vytváří databáze 
podnikatelů umožňujících praxi v podniku na webových stránkách www.rskuk.cz. Do spolupráce se 
zapojilo 74 SŠ, tedy 82,22 %. Kritérium splnění je min. 10 % SŠ a min. 45 PP ÚK. 
 

 
 
Dílčí cíl 3.4 Zvýšit povědomí o nabídce a možnostech dalšího vzdělávání dospělých na SŠ a VOŠ 
Kritérium splnění je, že zájem o další vzdělávání se zvýší o 5 %. 
 
MAP 

Obecný cíl 3 Posílit a zefektivnit spolupráci škol a zaměstnavatelů 
Na obecný cíl navazuje 10 Místních akčních plánů (MAP). 
 
3.1 Podporovat společnou výuku jako vhodný nástroj pro společnou výuku a znalostí žáků 
Na dílčí cíl navazuje 19 cílů MAP 
 
3.2 Zajistit administrativní i odbornou podporu při spolupráci  
Na dílčí cíl navazuje 6 cílů MAP 
 
Šablony 

Obecný cíl 3 Posílit a zefektivnit spolupráci škol a zaměstnavatelů  
Na obecný cíl navazují 10 šablon 6ti školských zařízení. 
 
3.1 Podporovat společnou výuku jako vhodný nástroj pro společnou výuku a znalostí žáků 
Na dílčí cíl navazují 7 šablony 5ti školských zařízení. 
 
3.2 Zajistit administrativní i odbornou podporu při spolupráci  
Na dílčí cíl navazuje 3 šablon 3 školských zařízení. 

 
Shrnutí 
Zapojeno bylo 19 Středních škol. 
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2.3. Obecná priorita III „Společné vzdělávání“ 

Obecná priorita III zahrnuje problematiku inkluzivního vzdělání. I když je tato oblast intervence 
hodnocena jako méně důležitá, je její řešení nezbytné a to především kvůli sociálnímu složení a 
postavení regionu v rámci ČR. 

Obecný cíl 4 Vytvořit příznivější podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí žáků a studentů 
v hlavním vzdělávacím proudu 

Obecný cíl tvoří nosný pilíř pro obecnou prioritu III, naplňuje oblast intervence podpora inkluze. 

Naplňování obecného cíle probíhá v rámci aktivit projeků IKAP A a B, a to v několika úrovních: 
 
1. Individuální podpora pedagogů v MŠ – komunikativní kompetence je naplňována prostřednictvím 
5 partnerů s finančním podílem, Speciálních pedagogických center (SPC) sídlících v kraji. Na 
jednotlivých místních pracovištích SPC byly od 1.1 2018 zřízeny na HPP pracovní pozice Mentorů 
inkluze, jejichž náplní je zabezpečovat přímou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a 
pedagogickými pracovníky ze zapojených MŠ v projektu. Každé SPC ve své lokalitě navázalo spolupráci 
minimálně s 3 MŠ. Celkem bylo zapojeno 17 MŠ. 
 
Jedná se o cílenou pomoc a spolupráci pedagogů v MŠ při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (SVP) zejména v oblasti komunikativních kompetencí a kompetencí k učení. Mentoři inkluze 
formou odborného mentoringu učí pedagogy MŠ jak posílit u dětí komunikativní kompetence, zejména 
řešení problémů s komunikací a řečí. K tomu jsou využívány zakoupené speciální kompenzační 
pomůcky a vybavení pro práci s cílovou skupinou (notebook, tablet, Klokanův kufr, logopedické 
zrcadlo, publikace, slovohrátky, testy, vzdělávací materiály), kterými byla jednotlivá SPC vybavena. 

2. Síťování pedagogů  

Tato aktivita je realizována prostřednictvím přímé podpory škol a jejich pedagogů. Na zapojených 
středních i základních školách byla vytvořena pozice Lídra INKLUZE. Jedná se o 11 pedagogů ze SŠ a 14 
pedagogů ze ZŠ. Celkem je do naplňování KA zapojeno 25 lídrů.  

Lídři využívají získané poznatky a dovednosti v praxi a ty také předávají svým kolegům do území. 
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IKAP 
Dílčí cíl 4.1 Personálně posílit odborná zařízení 
Dílčí cíl byl naplněn prostřednictvím projektu IKAP. Zapojena byla všechna školská poradenská zařízení 
v ÚK. Pedagogicko-psychologická poradna ÚK (PPP) - 6 mentorů a Speciální pedagogická centra (SPC) 
– 5 koordinátorů. Kritérium splnění je zapojení všech školských poradenských zařízení v ÚK. 
 

 
 
 
Dílčí cíl 4.2 Aplikovat systematický přístup ke společnému vzdělávání 
V současné době se vytváří školní inkluzivní koncepce (ŠIK), která bude dokončena do konce roku 2019. 
Do spolupráce se zapojilo 11 SŠ, tedy 12,22% SŠ. Kritérium je vytvoření jednoho dokumentu a zapojení 
20% SŠ. 
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MAP 

Obecný cíl 4 Vytvořit příznivější podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí žáků a studentů 
v hlavním vzdělávacím proudu 
Na obecný cíl navazuje 3 Místní akční plány (MAP). 
 
Dílčí cíl 4.1 Personálně posílit odborná zařízení 
Na dílčí cíl navazují 3 cíle MAP 
 
Šablony 

Obecný cíl 4 Vytvořit příznivější podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí žáků a studentů 
v hlavním vzdělávacím proudu  
Na obecný cíl navazuje 36 šablon 9ti školských zařízení. 
 
Dílčí cíl 4.1 Personálně posílit odborná zařízení 
Na dílčí cíl navazuje 36 šablon 9ti školských zařízení. 
 
Shrnutí 
Zapojeno bylo 11 Středních škol a 14 Základních škol. 
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3. Vyhodnocení stanovených priorit – Závěry pro období KAP 2. 

 
Obecná priorita I „Gramotnosti“ 

Aktivity této priority jsou realizovány bez větších problémů. O zapojení do priority byl zejména ze 

strany středních škol až o 30% větší zájem, než se očekávalo. Dílčí cíle byly naplněny. V KAP 2 je 

nezbytné v pokračování aktivit, které významně podporují zlepšování stavu v oblasti všech tří 

gramotností. 

Klady: 

+ výborně fungují vytvořené odborné metodické skupiny na matematickou, čtenářskou i digitální 
gramotnosti, které vedou krajští metodici 

+ zájem o vzdělávání ze strany PP postupně narůstá, především zájem o letní školy 
+ je vytvořena funkční sít pedagogů a roste zájem o mobilní centra kolegiální podpory  

Zápory: 

- nízká spolupráce s projektem SYPO, hrozí duplicita aktivit 

- špatná komunikace mezi vedením škol a učiteli ve vztahu k podpoře jejich vzdělání (uvolňování ze 

školy) 

- nízký zájem o vytvořenou půjčovnu pomůcek ze strany PP (obtěžuje je si pro pomůcku i přijet, 

ačkoliv její půjčení je zdarma) 

- stále chybí dostatek PP se znalostí jak podporovat matematickou, čtenářskou a digitální 

gramotnost 

 
Obecná priorita II „Soulad výuky s požadavky trhu práce“ 

Díky svému širokému obsahu je priorita ještě dále rozčleněna na dva Obecné cíle.  

Obecný cíl 2 Posílit polytechnické a digitální kompetence a kompetence k podnikavosti dětí, 
žáků a studentů 

Dílčí cíle byly naplněny. O zapojení do priority byl větší zájem, než bylo předpokládáno a to strany jak 

středních škol tak základních i mateřských škol. Byl zaznamenán zájem především o technické a 

přírodovědné exkurze a o vzdělávání učitelů na letních školách. 

Klady: 

+ výborně fungují vytvořené odborné metodické skupiny na předměty Bi, FY a CH, které vedou 

krajští metodici 

+ zájem o vzdělávání ze strany PP postupně narůstá, především zájem o letní školy 

+ je vytvořena funkční sít pedagogů a roste zájem o mobilní centra kolegiální podpory 

+ každý den vyjíždí 2 autobusy na exkurze (od září 2019 budou vyjíždět 3), zájem je ze strany škol 

ještě větší 

+ zvýšil se zájem o studium polytechniky 
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Zápory: 

- nízká spolupráce s projektem SYPO, hrozí duplicita aktivit 

- špatná komunikace mezi vedením škol a učiteli ve vztahu k podpoře jejich vzdělání (uvolňování ze 

školy) 

- nízký zájem o vytvořenou půjčovnu pomůcek ze strany PP (obtěžuje je si pro pomůcku i přijet, 

ačkoliv její půjčení je zdarma) 

- velmi nízký počet kroužků se zaměřením na robotiku, 3D tisky atd…chybí vybavení i lektoři, žáci 

zájem mají 

- díky podmínkám VŘ nemůžeme navýšit počet výjezdů na exkurze, ačkoliv je o to velký zájem ze 

strany škol 

- ve školách stále chybí aprobovaní učitelé přírodovědných i technických předmětů 

V KAP 2 i IKAP 2 se promítne vysoký zájem o podporu polytechnického vzdělávání. 

 

Obecný cíl 3 Posílit a zefektivnit spolupráci škol a zaměstnavatelů 

O zapojení do tohoto cíle byl větší zájem, než se očekávalo a to zejména ze strany středních škol a to 

více než 28%. V tomto cíli ale byly následně zaznamenány drobné problémy. Ze strany škol byl nejprve 

avizovaný zájem na administrativní podporu při přímé spolupráci škol a firem. Jakmile však byl za 12 

měsíců zmapován zájem více než 140 firem o konkrétní spolupráci, školy min. v polovině případů 

odmítly spolupráci navázat z různých důvodů. Např. že jsou přetížené, nebo že nemají dostatek žáků, 

protože již s firmami spolupracují. Dílčí cíle jsou postupně naplňovány, kromě dílčího cíle 3.4, který 

nebude realizován. 

Klady: 

+ zájem o spolupráci se školami je ze strany firem vysoký 
+ je vytvořena síť karierových poradců, funguje jejich koordinátor v každém okrese 
+ karieroví poradci využívají vytvořené podpůrné materiály vč. těch multimediálních 
+ zvýšil se zájem o studium technických oborů  
+ školy jsou již dostatečně vybaveny pomůckami, stroji i nástroji ve vazbě na výuku a soulad s trhem 

práce 
 

Zápory: 

- nízký zájem o spolupráci s firmami ze strany škol 

- ve školách stále chybí aprobovaní učitelé technických oborů i mistři odborného výcviku 

V KAP 2 není plánováno pokračovat s aktivitami v dosud realizovaném rozsahu. V plánu je však 

významná podpora karierového poradenství. Nebude již podporována přímá spolupráci škol a firem. 
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Obecná priorita III „Společné vzdělávání“ 

Prostřednictvím vytvořené odborné metodické skupiny (OMS) je systematicky řešeno společné 

vzdělávání na školách (MŠ, ZŠ a SŠ) dle vyhlášky č.27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. OMS je tvořena odborníky z řad učitelů, speciálních 

pedagogů, psychologů, ředitelů škol z celého Ústeckého kraje (14 zástupců ZŠ, 11 zástupců SŠ, 5 SPC a 

6 PPP Teplice). I přes různé názory na toto téma je skupina velmi hojně navštěvována na pravidelných 

schůzkách. Členové pracují na zadaných tématech, úkolech, které jsou součástí připravované školní 

inkluzivní koncepce kraje (ŠIK).  

V rámci OMS společné vzdělávání byl vytvořen registr podpůrných pomůcek, který byl původně při 

tvorbě projektu kvitován. Nicméně v současné době jsou podpůrná opatření přidělována nárokově a o 

tuto aktivitu není zájem. Je to i z toho důvodu, že je velmi krátká doba od platnosti vyhlášky a školy tak 

nemají zkušenosti a nemohou hodnotit. 

Klady: 

+ Disponibilita škol s didaktickými a kompenzačními pomůckami pro práci se žáky se SVP 

+ Individuální přístup 

+ Lepší spolupráce školy se zákonnými zástupci 

+ Lepší komunikace se ŠPZ týkající se obsahu doporučení s ohledem na možnosti školy 

 

Zápory: 

- Nízká metodická podpora ze strany MŠMT 

- Nedostatek speciálních pedagogů a psychologů 

- Nezájem rodičů tzv. problémových žáků 

- Nedostatek didaktických pomůcek pro žáky na 2. st. ZŠ a SŠ 

- Nastavování podpůrných opatření personálního charakteru v průběhu školního roku (nedostatek 

volných asistentů pedagoga na pracovním trhu) 

- Chybějící prostory pro odborné učebny s bezbariérovým přístupem 

- Chybějící prostory pro individuální práci se žáky se SVP (2.st.ZŠ a SŠ) 

- Nebezpečí syndromu vyhoření 

- Nárůst žáků s poruchou chování (psychiatrické diagnózy)  

 

KAP 2 i IKAP II. bude zaměřen na podporu pedagogů při práci s žáky se SVP vč. nadaných žáků a podporu 

asistentů pedagoga. 
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4. Závěr 

Naplňování jednotlivých cílů na základě stanovených kritérií probíhá především v rámci aktivit projektů 

IKAP A a B.  

Od zahájení realizace aktivit v projektech IKAP A a IKAP B, byl zaznamenán nárůst zájmu o další 

vzdělávání ze strany pedagogických pracovníků ve všech třech prioritách. Také byla vytvořena funkční 

síť pedagogických pracovníků a kariérových poradců, čímž byla posílena vzájemná spolupráce a sdílení 

příkladů dobré praxe. V neposlední řadě se také zvýšil zájem o spolupráci se školami ze strany firem. 

Velkým problémem Ústeckého kraje je však dlouhodobá přetíženost školských poradenských zařízení 
a nedostatek odborného personálu. Toto má primárně vysoký vliv na kvalitu jejich práce i dodržování 
legislativně daných lhůt a spolupráci se školami. Z přetíženosti vznikají často nedorozumění, časové 
prodlevy a špatná komunikace. Dalším problémem je nedostatek pedagogických pracovníků a to ve 
všech třech prioritách. V kraji chybí dostatek pedagogických pracovníků se znalostmi, jak podpořit 
gramotnosti, aprobovaní učitelé přírodovědných i technických předmětů, aprobovaní učitelé 
technických oborů a mistři odborného výcviku. 
 
Celkově lze říci, že všechny stanovené obecné priority jsou prostřednictvím realizace různých aktivit 

projektů naplňovány a je možno předpokládat, že v následujícím období dojde ke splnění stanovených 

cílů. 

 


