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Odborný tým projektu IKAP A 

 

Krajský metodik – 8 metodiků: 3 metodici na gramotnosti, 3 na polytechniku (Bi, Fy a Ch), 1 na 

problematiku společného vzdělávání (inkluze) a 1 odborníkem v oblasti inkluze, jedná se klíčovou 

pozici, na kterou je kladen velký důraz, pozice metodika je strategická ve vztahu k naplnění cílů a 

aktivit projektu. Metodik vede svou Odbornou metodickou skupinu (OMS) a zodpovídá za obsahovou 

náplň. Především koordinuje experty a lídry, mapuje moderní metody a trendy v oblasti výuky a 

přenáší je dále lídrům, zodpovídá za metodické či didaktické materiály a další výstupy, mapuje 

zajímavé a motivační výukové pomůcky, podílí se po obsahové stránce na vzdělávacích akcích pro 

lídry a pedagogické pracovníky. Též úzce spolupracuje s NÚV a NID. 

Expert – cca 35 expertů: 15 experti na gramotnosti, 15 na polytechniku (Bi, Fy a Ch), 5 na 

problematiku společného vzdělávání (inkluze). Expert je přímo zapojen do činnosti OMS a může být 

také v pozici odborného lektora. Je veden metodikem, se kterým úzce spolupracuje. Především 

mapuje zajímavé a motivační výukové pomůcky pro využití ve výuce a podílí se na jejich zavádění do 

výuky, spolupracuje při zřízení a provozu v mobilních centrech kolegiální podpory, podílí se na 

mapování a následných úpravách a pilotáži modelových výukových jednotek se začleněním 

gramotností a BOV do výuky, podílí se po obsahové stránce na vzdělávacích akcích pro lídry a 

pedagogické pracovníky, zajišťuje lektorskou činnost, mapuje a prezentuje příklady dobré praxe, 

podporuje a zabezpečuje spolupráci mezi ZŠ a SŠ a VOŠ a další. 

Koordinátor spolupráce - 7 koordinátorů v každém okrese kraje. Koordinátor spolupráce především 

škole zprostředkovává přímý kontakt s firmou, aby se poté mohly (škola a firma) společně domluvit 

na formě vzájemné spolupráce. Je členem OMS zaměřené na podporu spolupráce ZŠ, SŠ a firem za 

účelem podpory souladu výuky s trhem práce, je hlavním komunikátorem v oblasti zprostředkování 

kontaktu se zaměstnavateli. Dále zabezpečuje mapování podnikatelského prostředí v přiděleném 

okrese, vytipovává a kontaktuje zaměstnavatele, se kterými připravuje možnosti další spolupráce a 

usnadňuje jim legislativu souvisejíc se spoluprací, realizuje řízené rozhovory se zaměstnavateli, 

mapuje prostředí pro možné exkurze, praxe a další prvky spolupráce se SŠ a VOŠ, aplikuje do praxe 

osvědčené prvky z projektu POSPOLU, spolupracuje při tvorbě smluv o spolupráci a účastní se 

setkávání odborných platforem. 

Mentor INKLUZE – je zapojen zejména do naplňování KA5: Společné vzdělávání (inkluze). Lokální 

pracoviště partnera bude zabezpečovat prostřednictvím mentora inkluze individuální přístup k 

pedagogickým pracovníkům (PP), kteří pracují přímo s žáky, kteří mohou být ohroženi školním 

neúspěchem. Budou poskytovat metodickou podporu a spolupracovat s OMS při naplňování aktivity 

např. při pořádání veletrhu či při zajištění odbornosti při pořizování mediálních podpor pro PP. 
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Lektor – je zapojen zejména do naplňování KA4: Společně na trhu práce. Také odborného setkávání 

platformy pro KARIPO se budou účastnit odborníci v pozici lektora. Jedná se především o zástupce 

profesních komor a svazů, pracovníků ÚP i zástupců firem. 

Koordinátor KARIPO – je zapojen do naplňování KA4: Společně na trhu práce prostřednictvím 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP), která je partnerem projektu. Tito pracovníci budou sídlit v 

sídlech PPP (v 5 místech v ÚK), kde budou působit jako koordinátoři v oblasti KARIPA. Cílem je mimo 

jiné přiblížit se k PP do území a lépe navázat spolupráci s místními firmami.  Pracovník PPP bude 

pravidelně min. 1x za pololetí svolávat kariérové poradce a pořádat pro ně setkání vč. přípravy 

programu (lektory z komor, firem, návštěvy ve firmách atd.). Pracovníci PPP budou proškoleni v 

oblasti KARIPA a následně proškolí pedagogy pracující v pozici  KP i v oblasti diagnostiky, aby mohli 

lépe podporovat jedinečnost každého žáka.  Koordinátoři zajistí setkávání odborných platforem pro 

KARIPO v sídlech PPP. Budou se podílet na tvorbě podpůrných materiálů ke KARIPU. 


