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Pozice v IKAP B   
 
 
Lídři ZŠ Gramotnosti,    Lídři SŠ Gramotnosti  
Pracovní činnosti vykonávané v rámci těchto pracovních pozic jsou zaměřeny na podporu a rozvoj 
na podporu funkčních gramotností  - Ma, ČT, Dig.  Lídři se budou účastnit pravidelných setkávání 
OMS i pořádaných vzdělávacích akcí a budou úzce spolupracovat s odbornými metodickými 
skupinami (z IKAP A). Získané poznatky budou uplatňovat v praxi a předávat svým kolegům a 
iniciovat zapojení výuky gramotností do dalších předmětů.  
V projektu je zapojeno 30  Lídrů ZŠ  a 70 Lídrů SŠ   

Lídři ZŠ Polytechnika,   Lídři SŠ Polytechnika    
Pracovní činnosti vykonávané v rámci této pracovní pozice jsou zaměřeny na podporu a 
zkvalitnění výuky v předmětech biologie, fyzika a chemie. Lídři se budou účastnit pravidelných 
setkávání OMS i pořádaných vzdělávacích akcí, takže dojde k vzájemnému propojení pedagogů ze 
ZŠ a SŠ, k přenosu dobré praxe, ke zvýšení znalostí i dovedností nejen lídrů, ale i dalších učitelů a 
tím k  integrování nových metod a forem výuky v předmětech Fy, Bi/Př, Ch.  
V projektu je zapojeno 28 Lídrů ZŠ  a  45 Lídrů SŠ  

Instruktoři kroužků  
zapojen do aktivity programů vzájemného učení ZŠ a SŠ, vede skupiny v zájmových kroužcích, 
navrhuje obsah a odborné náplně kroužku, vybírá pracovní postupy, formy a metody pro realizaci 
kroužku a následné hodnocení, motivuje žáky k zájmu o vzdělávání, podporuje rozvoj schopností 
a dovedností žáků, rozšiřování znalostí žáků, vede evidence o činnosti a o výsledcích žáků v rámci 
kroužku. 
Do projektu se zapojilo 59 Instruktorů kroužků  

Realizátoři programů vzájemného učení ZŠ,   Realizátoři programů vzájemného učení SŠ a ZŠ   
Realizátoři spolupracují v rámci programů vzájemného učení SŠ a ZŠ, tvoří plán a program 
programu vzájemného učení, příprava jeho realizace, motivuje žáky k zájmu o vzdělávání, 
podporuje rozvoj schopností a dovedností žáků, vyhledává nové poznatky v oboru a aktuální 
trendy v dané odborné oblasti a jejich aplikace do volnočasových aktivit v rámci projektu, účastní 
se společných akcí pořádaných v rámci projektu. 
V projektu je zapojeno 25 Realizátorů  PVU ZŠ   a 34  Realizátorů  PVU SŠ a ZŠ  

Realizátoři programů vzájemného učení SŠ a firma   
Realizátor programů vzájemného učení bude spolupracovat s mentorem. Bude zajišťovat tvorbu 
programu (setkání PP ze SŠ a mentora, jejich společnou přípravu a vyhodnocování), spolupráce 
bude zahrnuta do ŠVP. Dojde k využívání a implementaci nových metod a technologií. 
Do projektu zapojeno zatím 18 Realizátorů PVU SŠ a Firma     
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Lídři ZŠ Inkluze,   Lídři SŠ Inkluze  
Prostřednictvím lídrů, tedy pedagogů, kteří budou úzce spolupracovat s odbornou metodickou 
skupinou vzniklou v rámci projektu IKAP A, bude vytvořena široká síť pedagogů zaměřená na 
podporu funkčních gramotností. Lídři se bude účastnit pravidelných setkávání OMS i pořádaných 
vzdělávacích akcí. Získané poznatky pak budou uplatňovat v praxi, s cílem aplikovat společné 
vzdělávání jako základ pro další rozvoj žáků. Budou využity i zakoupené pomůcky, které podpoří 
vzdělávání žáků se SVP. 
V projektu je zapojeno 10 Lídrů Inkluze ZŠ a 11 Lídrů Inkluze SŠ 

Lídři KARIPO    
Pozice Lídr KARIPO je zaměřena na spolupráci SŠ a firem. Lídři budou úzce spolupracovat 
s odbornými metodickými skupinami (OMS), vzniklými v rámci projektu IKAP A, kdy bude 
vytvořena široká síť pedagogů zaměřená na podporu Karierového poradenství. Lídři se budou 
účastnit setkávání odborných platforem pro KARIPO v sídlech poradny. Zde bude probíhat 
výměna zkušeností mezi PP a sdílení příkladů dobré praxe a umožní rozšířit obzor jednotlivým PP 
v aktuálních oblastech a trendech. Důležitým aspektem bude i využívání diagnostiky pro zapojené 
lídry, s níž se PP naučí pracovat a službu budou poskytovat pro SŠ i ZŠ. 
V projektu je zapojeno 15 Lídrů KARIPO se SŠ 

Mentor pedagoga 
Mentor pedagoga (odborník z praxe, z firmy) zajistí systémový mentoring.  Mentor bude se 
zaměřením na přírodní vědy či techniku, cílem bude vytvoření podmínek PP pro vzdělávání 
v reálném prostředí. Mentor společně s PP připraví program (setkání PP ze SŠ a mentora, jejich 
společnou přípravu a vyhodnocování), spolupráce bude zahrnuta do ŠVP. Dojde k využívání a 
implementaci nových metod a technologií. Mentor bude také zapojen do Krajské odysey. 
V projektu je zapojeno 25 Mentorů pedagoga 

Mentor soutěže   
Mentor bude spolupracovat při soutěžích s metodikem, jedná se o učitele ze SŠ, který se zapojí 
do přípravy jednotlivých modulů soutěží, povede žákovské skupiny, bude zabezpečovat 
odbornou část při plnění úkolu v rámci soutěží. 
V projektu je zatím zapojeno 28 Mentorů soutěže 

Metodik soutěže  
V projektu bude zapojeno 6 Metodiků, budou mít na starost organizační a obsahové zabezpečení soutěže 

Krajská odysea, každý bude řešit vždy jednu danou oblast soutěže (Matematika, Biologie/zdravověda, 

Chemie + fyzika, Stavebnictví vč. Geodézie, Strojírenství, Elektro). Metodici budou úzce spolupracovat 

s experty a mentory ze SŠ i s PP ze ZŠ. Cílem je rozvoj schopností a dovedností a znalostí žáků - 

podpora a zkvalitnění výuky v předmětech biologie, fyzika a chemie i rozvoj gramotností pro žáky 

ZŠ a SŠ. 
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Expert soutěže   
Expert soutěže je přímo veden metodikem soutěže Krajská odysea. Expert je zaměřen na 
podporu gramotností, nebo na podporu a zkvalitnění výuky v předmětech biologie, fyzika nebo 
chemie pro žáky SŠ a ZŠ, úzce spolupracuje s mentory ze SŠ i s PP ze ZŠ, společně s metodikem se 
podílí na organizačním a obsahovém zajištění soutěží, podílí se na přípravě podkladů a 
vzdělávacích materiálů, spolupracuje při evaluaci materiálů.  

SPC Mentor INKLUZE  
5 SPC bude zabezpečovat prostřednictvím mentora inkluze individuální přístup k PP, kteří přímo 
pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména problémy s komunikací a řečí. 
V projektu je tedy zapojeno 5 Mentorů INKLUZE. Mentoři budou poskytovat cílenou pomoc a 
spolupráci pedagogům v MŠ, bude učit PP využívat speciální logopedické kompenzační pomůcky, 
SW programy a testy s cílem posílení komunikativních dovedností a kompetencí k učení u dětí se 
SVP. 
 

 


