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KAP – pomocník či formální nutnost 

 

 V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím 

sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby 

budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do krajských a místních akčních 

plánů rozvoje vzdělávání, které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP 

VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím 

akčních plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP. 

K čemu KAP? 



KAP – pomocník či formální nutnost 

 
KAP má být nástrojem pro 

 sběr a vyhodnocení specifických potřeb v území – územní dimenze 

 alternativy a duplicity (PRK, DZK, sběr MŠMT, RIS) 

 plánování strategických kroků v území, koncentrace investic  

 zaměření na klíčová témata pro území z pohledu OP VVV, IROP – využití DZK, PRK, 

 RIS, avšak podstatná část témat je stanovených + jak to bude s výzvami? 

 koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) – synergie 

 výzvy šablony x individuální výzvy pro kraje?, pro IROP podmínkou a nástrojem 

 selekce   



KAP – pomocník či formální nutnost 

 
KAP má být nástrojem pro 

 zlepšení řízení škol (plánování) 

 přínosy x zátěž, podstatná bude formální stránka  

 podporu inkluze 

 hodnocení (vyhodnocování) kvality vzdělávání, resp. dopadu intervencí 

 možnost sledování dopadů, avšak obtíže s dostupností dat a monitorovacími nástroje 

 zdůvodnění intervencí do školství v území (doporučení EK) 

 zapojení partnerů 

 velmi různorodá skupina, výběr a selekce zástupců?, synergie s přípravou DZK 

 



KAP – pomocník či formální nutnost 

 

 Formální nutnost pro čerpání v oblasti školství (doporučení EK) 

 Komplikované, metodika zbytečně rozsáhlá, nízká vazba na existující podklady 

 Koordinace s přípravou aktualizace DZK 

 Prostředky na vyhodnocování dopadů intervencí do činnosti škol 

 Prostředky na konzultační podporu škol při zapojení do čerpání? 

 Není na co čekat (výzva koncem června) 

Jak na to? 
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