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Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

 
 KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem (DZ) – jeho principem je 

stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda) a převést to do 

zacílených, konkrétních aktivit a projektů 

 prioritně by měl být zaměřen na oblast středních a vyšších odborných škol, v případě 

některých intervencí se počítá s podporou základních a mateřských škol (zejména 

v případě polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti) 

 pro tvorbu KAP existuje Metodika tvorby KAP připravovaná MŠMT  

 

 

 

 



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

 
 na úrovni JMK bude tvorba KAP koordinována PS Vzdělávání a zaměstnanost 

 tato PS je pracovní skupinou Regionální stálé konference JMK 

 v čele PS je JUDr. Hana Poláková – vedoucí odboru školství KrÚ JMK 

 důležitá role při tvorbě KAP - odborný garant – NÚV 

 realizační (projektový) tým JMK – spolupráce s odborným garantem i PS Vzdělávání a 

zaměstnanost  

 

 

 

 



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

 

Slovníček důležitých zkratek: 

 Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy = ESIF) 

 Integrovaná územní investice (ITI) 

 Plány aktivit škol (PA) 

 Školní akční plány (ŠAP) 

 Místní akční plány (MAP) 

 

 

 

 



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

 

Mandatorní klíčová témata pro KAP: 

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; 

 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální 

vzdělávání) 

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

 Rozvoj kariérového poradenství; 

 Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání 

 Podpora inkluze 

 Infrastruktura SŠ a VOŠ 

 

 

 

 



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

 

Témata nepovinná: 

 Rozvoj výuky cizích jazyků 

 ICT kompetence 

 Čtenářská a matematická gramotnost 

 Ostatní témata důležitá pro školy/kraj –tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou 

být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů 

 

Každé téma může mít „měkkou“ (ESF -OP VVV) a „tvrdou“ (ERDF –IROP či jiné OP) 

část. 

 

 

 

 



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 

 

Očekávaný harmonogram: 

 výzva pro kraje na projekty tvorby KAP - červenec 2015 

 zahajovací konference – říjen 

 analýza potřeb v území – 4. Q 2015 – délka 3 měsíce 

 analýza potřeb ve školách – délka 1 – 2 měsíce 

 prioritizace potřeb na území kraje – délka max. 2 měsíce 

 

Po těchto 4 etapách může být dílčí KAP odsouhlasený PS Vzdělávání a RSK JMK 

předán na IROP jako podklad výzvy. 
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