
Krajský akční plán vzdělávání ÚK
KAP- Ústecký kraj



 Realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021

 Projekt se snaží na území Ústeckého kraje přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji
hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení
kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

 KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v
území podle potřeby, naléhavosti a podloženosti reálnými daty.

 Nastaveny obecné a dílčí cíle v KAP1

 Naplňování prostřednictvím projektů IKAP A a IKAP B

 Podpora a zapojení PP, dětí a žáků v ÚK, nákup vybavení do škol

 Realizace projektů IKAP A a IKAP B ukončena 31.3.2020

KAP ÚK

https://rskuk.cz/krajsky-akcni-plan-vzdelavani-usteckeho-kraje-kap


Oblast intervence KAP 1 KAP 2

Rozvoj matematické gramotnosti 6 10

Čtenářská gramotnost 8 9

Podpora polytechnického vzdělávání 10 8

Podpora odborného vzdělávání, spolupráce škol a 

zaměstnavatelů
9 7

ICT kompetence 5 6

Podpora kompetencí k podnikavosti 7 5

Rozvoj kariérového poradenství 3 4

Rozvoj jazykového vzdělávání 2 3

Rozvoj školy jako centra celoživotního učení 4 2

Inkluzivní vzdělávání 1 1



 V roce 2019 proběhla aktualizace dokumentu-> KAP 2

 Nastaveny nové obecné a dílčí cíle v KAP 2

 Podpora a zapojení PP, pedagogů volného času, dětí a žáků v ÚK

 Schválený dokument KAP 2 -> https://rskuk.cz/kap-2

 Naplňování prostřednictvím nových projektů IKAP 2

KAP ÚK

https://rskuk.cz/kap-2


Implementace Krajského 
akčního plánu vzdělávání ÚK 2



Realizace dvou projektů

 Projekty svými aktivitami navazují na ukončené IKAP I

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v 
Ústeckém kraji (ÚK IKAP A2)

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji II 
(ÚK IKAP B2)

-> www.rskuk.cz ->Vzdělávání věda a výzkum -> Kalendář akcí

IKAP A2 a IKAP B2

http://www.rskuk.cz/
https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum


Podpora polytechnického vzdělávání a 
gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

 Realizace: 1.4. 2020 – 31.3. 2023

 Rozpočet: 183,6 mil. Kč 

 Partneři s finanční spoluúčastí: 21 partnerů (2x ZŠ, 4x SŠ, 2x VŠ, 9x DDM / SVČ, 3x město, KHK ÚK)

https://rskuk.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-gramotnosti-v-uk-uk-ikap-a2


Klíčové aktivity ÚK IKAP A2

KA1 - Technické kluby

KA2 - Centrum virtuálního prototypování UJEP

KA3 - Odborné metodické skupiny (OMS)

KA4 - Spolupráce škol a firem - Podnikavost a Chemie

KA5 - Realizační tým

https://rskuk.cz/technicke-kluby
https://rskuk.cz/centrum-virtualniho-prototypovani
https://rskuk.cz/odborne-metodicke-skupiny
https://rskuk.cz/spoluprace-skol-a-firem-podnikani-a-chemie


Technické kluby

 Aktivita realizována v 17 obcích ÚK

 TK budou realizovat vzdělávací programy, zájmové kroužky a otevřené 
dílny ve 3 oblastech:
 Řemeslo a kreativitu

 Robotiku a programování 

 Gramotnosti a podporu logického myšlení

 TK budou vybaveny nejnovějšími pomůckami.

https://rskuk.cz/technicke-kluby


Technické kluby

 Aktivita realizována v 17 obcích ÚK – 19 Partnerů

Seznam Technických klubů

1. Technický klub Bílina 11. Technický klub Chomutov ESOZ

2. Technický klub Česká Kamenice 12. Technický klub Litoměřice

3. Technický klub Duchcov 13. Technický klub Kadaň

4. Technický klub Louny 14. Technický klub Žatec

5. Technický klub Štětí 15. Technický klub Jirkov

6. Technický klub Ústí nad Labem 16. Technický klub Roudnice nad Labem

7. Technický klub Děčín ČVUT 17. Technický klub Krupka

8. Technický klub Děčín VOŠ a SPŠ 18. Technický klub Litvínov

9. Technický klub Most 19. Technický klub Lovosice

10. Technický klub Chomutov (Domeček)

https://rskuk.cz/technicke-kluby
https://www.zschlum.cz/technicky-klub/technicky-klub-bilina
http://www.esoz.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-gramotnosti-v-uk/
http://www.cdmck.cz/technicky-klub
https://technickyklub.cz/
http://www.ddmduchcov.cz/
http/tk.gymka.cz/
http://www.zspremyslovcu.cz/index.php/17-projekty/107-technicky-klub
https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A9-centrum-TK-14-%C5%BDatec-107518324435934
https://www.steti.cz/content/blogcategory/343/521/
http://www.ddmparaplicko.cz/ikap-a2-aktivita-technicke-kluby/
https://www.ddmul.cz/technicky-klub
https://www.sosasource.cz/projekty/ikap-2a---podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-gramotnosti-v-uk-.html
https://tk.cvutdecin.cz/
https://www.ddmcvrcekkrupka.cz/technicky-klub
https://www.prumkadc.cz/node/1600
https://www.tklitvinov.cz/
https://www.svc-most.cz/index.php?id=technicky-klub
http://ddm.lovosice.net/archiv-aktualit/113-technicky-klub-2
http://www.domecek-chomutov.cz/


Centrum virtuálního prototypování UJEP

 Aktivita cílena na podporu pedagogických pracovníků ze SŠ, ZŠ, SVČ a 
na podporu žáků 1.-3. roč. SŠ/8.roč.ZŠ

 Podpora výuky programování a 3D tisku

 2 činnosti
 Kurzy pro SŠ/ZŠ (prezenčně i distančně)

 Kurzy pro PP a PVČ

https://rskuk.cz/centrum-virtualniho-prototypovani
https://rskuk.cz/files/IKAP-2A/CVP-UJEP/Vyukovy_program_Veda_pro_3D_Tisk_3D_Tisk_pro_Vedu.pdf
https://rskuk.cz/files/IKAP-2A/CVP-UJEP/CVP_nabidka_distancni_zaci.pdf
https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/kurz-3d-tisku-pro-ucitele-v-centru-virtualniho-prototypovani-ujep-346


Odborné metodické skupiny (OMS)

 Pravidelná setkávání v rámci OMS, Letní a zimní školy pro PP (termíny vždy v kalendáři akcí)

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

(Jak na chemii?/Jak na matematiku?/Jak na fyziku?/Jak na IT?)

 Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP)

 Veletrhy (termíny vždy v kalendáři akcí)

 Motivační výjezdy - Exkurze

 Stacionární centrum kolegiální podpory

https://rskuk.cz/odborne-metodicke-skupiny
relaxacni metody_komprim.mp4
relaxacni metody_komprim.mp4
https://rskuk.cz/oms
https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/velky-vzdelavaci-veletrh-2020-373
https://rskuk.cz/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku-dvpp
https://rskuk.cz/quot-jak-na-chemii-quot
https://rskuk.cz/quot-jak-na-matematiku-quot
https://rskuk.cz/mckp
https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/velky-vzdelavaci-veletrh-2020-373
https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/velky-vzdelavaci-veletrh-2020-373
https://rskuk.cz/exkurze-748
https://rskuk.cz/sckp


Spolupráce škol a firem - Podnikavost a Chemie

 Mentoring PP, vznik podnikatelských inkubátorů, simulace reálného 
podnikatelského prostředí

 Programy vzájemného učení zaměřené na podporu chemie – ZŠ X SŠ X firma

https://rskuk.cz/spoluprace-skol-a-firem-podnikani-a-chemie
http://rskuk.cz/setkani-karipo-zdravotnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-zdravotnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-stavebnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-stavebnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-strojirenstvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-strojirenstvi


Spolupráce škol a firem - Podnikavost a Chemie

Aktivita č. 2 – PVU SŠ a ZŠ zaměřené na podporu chemie, 
24 zapojených škol (12 Gymnázií + spolupracující ZŠ)
• Gymnázium Teplice
• Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem
• Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem
• Gymnázium a SOŠ Podbořany
• Gymnázium Lovosice
• Gymnázium Josefa Jungmana, Litoměřice
• Gymnázium Roudnice nad Labem
• Gymnázium Chomutov
• Gymnázium Kadaň
• Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří
• Podkrušnohorské gymnázium Most
• Gymnázium Litvínov

Aktivita č. 3 – PVU v oblasti chemie, 4 zapojené školy
• SŠ Educhem, Meziboří
• SOŠ technická a zahradnická Lovosice
• Gymnázium a SOŠ Podbořany
• Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem

Aktivita č. 1 – Průvodce trhu, podnikatelský inkubátor, 
14 zapojených škol
• Střední škola stavební a strojní Teplice
• Střední škole AGC, a.s. Teplice
• Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná 

škola stavební a technická Ústí nad Labem 
• Střední průmyslová škola Resslova, Ústí nad Labem
• SOU a SOŠ SČMSD Žatec
• Gymnázium a SOŠ Podbořany
• SOU a SOŠ Roudnice nad Labem
• SOŠ technická a zahradnická Lovosice
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 

Chomutov
• SPŠ a VOŠ Chomutov
• Střední škola Educhem a.s., Meziboří
• Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 

gastronomie a služeb Most
• Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, 

Děčín VI
• Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 

Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
Varnsdorf

https://rskuk.cz/spoluprace-skol-a-firem-podnikani-a-chemie
http://rskuk.cz/setkani-karipo-zdravotnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-zdravotnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-stavebnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-stavebnictvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-strojirenstvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-strojirenstvi


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém 
kraji II (ÚK IKAP B2)

Realizace: 1.4. 2020 – 31.3. 2023

Rozpočet: 98,6 mil. Kč

Partneři s finanční spoluúčastí: 

PPP Teplice, 4 x SPC, SVK ÚL + 45 SŠ a VOŠ

https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2
http://rskuk.cz/setkani-karipo-strojirenstvi
http://rskuk.cz/setkani-karipo-strojirenstvi


Klíčové aktivity ÚK IKAP B2

KA1 - Řízení projektu

KA2 - Rozvoj kariérového poradenství

KA3 - Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

KA4 - Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

KA7 - Šablony SŠ a VOŠ

https://rskuk.cz/rizeni-projektu
https://rskuk.cz/rozvoj-karieroveho-poradenstvi
https://rskuk.cz/prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani
https://rskuk.cz/podpora-rovnych-prilezitosti-ve-vzdelavani
https://rskuk.cz/podpora-skola-a-skolskych-poradenskych-zarizeni-formou-jednotkovych-nakladu


Rozvoj kariérového poradenství

 Zapojeno 28 ZŠ ze 7 okresů ÚK

 Nákup speciálního softwaru KARIPO 

 Podpora a vzdělávání v oblasti KARIPO 
výchovným/kariérovým poradcům na ZŠ

 Spolupráce napříč – PPP Teplice, ZŠ, SŠ, 
Úřad práce, Ústecký kraj, zaměstnavatelé.

https://rskuk.cz/rozvoj-karieroveho-poradenstvi


Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

 Vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu 
SVL v ÚK jsou pod KA zařazeny komplexní 
aktivity, a to:

- Monitoring předčasných odchodů 

- Inovativní přístup KARIPO 

- Podpora komunikačních dovedností –
„PROKOM“ 

https://rskuk.cz/prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani




Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Cílem aktivity je realizace opatření v návaznosti na schválenou Školskou 
inkluzivní koncepci Ústeckého kraje.

Aktivita je rozdělena na vícero podaktivit se svým specifickým 
zaměřením:

 Odborná metodická skupina Společné vzdělávání

 Veletrh „Jak na společné vzdělávání“

 Letní škola pro pedagogy, Letní škola pro asistenty pedagoga

 Pedagogické dny, Semináře pro asistenty pedagoga

 Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky 

 Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP

 Tvorba a naplňování strategického plánu školy

 Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost

https://rskuk.cz/podpora-rovnych-prilezitosti-ve-vzdelavani






Šablony SŠ a VOŠ

Aktivita je určena zejména k pokrytí a saturaci potřeb škol v přechodném 
období než dojde v vyhlášení výzvy pro šablony v novém programovém 
období.

Cíl: zvýšit kvalitu vzdělávání formou 

podpory vybraných aktivit škol 

jednotkovými náklady 

Naplnění opatření KAP2 a školního 

akčního plánu.

Podpořeno 45 SŠ a VOŠ.

https://rskuk.cz/podpora-skola-a-skolskych-poradenskych-zarizeni-formou-jednotkovych-nakladu


Hezký den 
Kontakty
 Ing. Adéla Kurešová

 E-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz
 Tel.: +420 475 657 243

 Ing. Iva Nevečeřalová
 E- mail: neveceralova.i@kr-ustecky.cz
 Tel.: +420 475 657 546

 Mgr. Vladěna Zingová
 E-mail: zingova.v@kr-ustecky.cz
 Tel.: +420 475 657 193

Více info na: http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum

• Mgr. Martina Želinová Langweilová
• E-mail: zelinova.m@kr-ustecky.cz
• Tel.: +420 475 657 676

mailto:kuresova.a@kr-ustecky.cz
mailto:neveceralova.i@kr-ustecky.cz
mailto:zingova.v@kr-ustecky.cz
http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum
mailto:zelinova.m@kr-ustecky.cz

