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Informace o realizaci projektu KAP
Projekt běží od listopadu 2015
Zpracovány tři podpůrné analytické dokumenty:
- Analýza potřeb v území – regionální školství a trh práce
- Analýza potřeb škol – vychází z dotazníku mezi SŠ
- Prioritizace potřeb – průnikem výše uvedených dokumentů
-

Příloha 1: Návrhy projektových záměrů a šablon (12 celokrajských projektů a 24 šablon)

-

Příloha 2: Doporučení pro PSV

Na základě těchto dokumentů byl zpracován Dokument KAP I.

Informace o realizaci projektu KAP
Dokument KAP I.
-

Stěžejní dokument pro realizaci projektu KAP v období 2016 - 2018
Směřuje rozvoj vzdělávání v JčK, a to především v oblasti středního školství
Zpracován podle příslušných metodických listů
Potřeby identifikované v Prioritizaci potřeb zařazuje do širších tematických oblastí –
obecných cílů, ty dále podrobněji rozpracovává do dílčích cílů a konkrétních aktivit
Schválen PSV (20. 2. 2017) i RSK (14. 3. 2017), v červnu předložen do RK i ZK
Pro období 2019 – 2021 bude zpracován nový dokument KAP II.

Všechny dokumenty projektu KAP naleznete na:
www.kraj-jihocesky.cz → KÚ → OŠMT → KAP
http://www.kraj-jihocesky.cz/2150/krajsky_akcni_plan_rozvoje_vzdelavani_v_jihoceskem_kraji.htm

Výstupy projektu KAP
relevantní pro oblast MŠ a ZŠ
-

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
-

Zvýšení motivace žáků ke studiu technických oborů
- Inovace polytechnické výuky, propojení MŠ, ZŠ, SŠ a pracovního trhu
- Zvýšení motivace žáků pro studium technických učebních a studijních oborů

-

NEPOVINNÁ TÉMATA DŮLEŽITÁ PRO ÚZEMÍ
-

Vytvoření podmínek pro rozvoj badatelského vyučování

- Vytvoření podmínek pro systematickou realizaci aktivit badatelských forem výchovy, vyučování
a vzdělávání, zvyšujících kompetence žáků pro trh práce (zacíleno na propojení MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

Výstupy projektu KAP
relevantní pro oblast ZŠ
-

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
-

Zajištění kapacit a zvýšení nabídky informací v kariérovém poradenství
- Zajištění dostatečné kapacity pro realizaci kariérového poradenství pro školy v Jihočeském kraji
- Zlepšení povědomí o kariérovém poradenství a zajištění dostatečné nabídky kariérových
informací a jejich poskytování žákům, rodičům i široké veřejnosti
- Rozvoj sebepoznávání žáků v souvislosti s nasměrováním další profesní dráhy

-

Prohloubení spolupráce aktérů na trhu práce a rovněž aktérů ve vzdělávání
- Průběžné proškolování odborníků v oblasti kariérového poradenství

Výstupy projektu KAP
relevantní pro oblast ZŠ
-

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ
-

Rozvoj kompetencí ke kreativitě a podnikavosti a rozvoj ekonomického myšlení
- Rozvoj a prohloubení kompetence kreativity a podnikavosti u žáků ZŠ a SŠ
- Vytvoření komplexního metodického rámce pro výchovu k podnikavosti a kreativitě

-

PODPORA ODBOR. VZDĚL. VČ. SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ
-

Posílení spolupráce škol a firem
- Zlepšení spolupráce škol s lokálními podniky. Vytvoření nástrojů pro efektivní využívání
odborníků z partnerských podniků a koordinované navazování nových partnerství
(za tímto účelem vznik Asistenčního centra)

-

NEPOVINNÁ TÉMATA DŮLEŽITÁ PRO ÚZEMÍ
-

Vznik systému výuky v oblasti první pomoci
- Nastavení systému výuky v oblasti první pomoci a jeho implementace do školní praxe

Projekt Implementace KAP (I-KAP)
Realizační fáze projektu KAP
12. 6. 2017 vypsána nová výzva: Implementace krajských akčních plánů I.
Alokace pro JčK: 111 093 600 Kč
Každá zapojená SŠ musí navázat spolupráci se ZŠ (předpoklad min. dvě ZŠ)
Povinná témata:
- Podpora polytechnického vzdělávání
- Podpora čtenářské a matematické gramotnosti nestudijně zaměřených
žáků 2. stupně ZŠ a v nematuritních oborech SŠ
Volitelná témata: vycházejí z návrhů celokrajských projektů z přílohy Prioritizace potřeb
- PSV hlasováním z těchto projektových návrhů určila jako nejdůležitější:
- Polytechnika v základních školách a středních školách
- Pedagog v 21. století
- Asistenční centrum na podporu spolupráce škol a firem

Projekt Implementace KAP (I-KAP)
Polytechnika v základních školách a středních školách
-

Zaměření na klíčová témata: Polytechnika

-

Cíle:
-

Inovace polytechnické výuky

-

propojení ZŠ, SŠ a pracovního trhu

-

Motivace žáků ZŠ, SŠ pro studium technických učebních a studijních oborů

Projekt Implementace KAP (I-KAP)
Pedagog v 21. století
-

Zaměření na klíčová témata: Nepovinná témata
Partner: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko
služeb školám České Budějovice (ZVaS)

-

Cíle:
-

Zlepšení měkkých dovedností pedagogů
-

Komunikace se žáky i rodiči

-

Asertivní jednání

-

Řešení problémových situací

-

Zvládání stresu a vlastní psychohygiena

-

Předcházení syndromu vyhoření

-

Vdzělávání pracovníků škol v oblasti poskytnutí první pomoci

-

Zajištění vzájemné spolupráce SŠ pedagogů daných aprobací / spolupráce s pedagogy ze ZŠ

Projekt Implementace KAP (I-KAP)
Asistenční centrum na podporu spolupráce škol a firem
-

Zaměřeno na klíčová témata: Odborné vzdělávání a kariérové poradenství
Partner: Jihočeská hospodářská komora

-

Cíle:
-

Zefektivnit spolupráci vzdělávacího a zaměstnavatelského sektoru

-

Zvýšit kapacity a kvalitu kariérového poradenství na ZŠ a SŠ

-

Zvýšit úroveň praktické výuky na školách

-

Zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce

-

Vytvoření Asistenčního centra pro vzájemnou spolupráci škol a firem v JčK

-

Vznik webové platformy „Burza praxí” pro uveřejnění nabídek / poptávek po odborné praxi

Děkuji za pozornost
kolar2@kraj-jihocesky.cz

