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Aktuální stav realizace
projektu KAP
 realizace tematických setkávání
• v září dvoudenní tematické setkání v rámci platformy
Nepovinná témata, setkání pracovníků DDM z JčK
• v listopadu dva stejné bloky setkání v rámci Inkluze - „Školská
legislativa v aktuálním znění týkající se společného
vzdělávání dětí, žáků a studentů“, lektorka Mgr. Marika
Kropíková, cílová skupina především pedagogové SŠ a VOŠ
 plánuje se na rok 2018 Pracovní skupina vzdělávání –
aktualizace Seznamu projektových záměrů pro investiční
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a
CLLD
 problematika GDPR – realizační tým KAP připravuje podpůrný
materiál pro školy (MŠ až VOŠ) a školská zařízení; metodika
MŠMT má přes 90 stran

 předávání informací z MAP do KAP
• na základě metodického listu by měl RT KAP předat
informace do MAP po ukončení procesu hodnocení projektu
I-KAP
• předání informací má proběhnout elektronicky konzultantům
MAP v centrech podpory projektu SRP → ti následně
předávají informace příjemcům IPo MAP v daném kraji
• ukončení procesu hodnocení projektu I-KAP se předpokládá v
únoru 2018

Projekt I-KAP
 název projektu: Implementace Krajského akčního plánu
Jihočeského kraje I (I-KAP)
 výzva „Implementace krajských akčních plánů I“ Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 celkové náklady: max. 111 mil. Kč
 vychází z priorit, které vyplynuly z Dokumentu KAP
 oprávněný žadatel: kraj
 3 části:
• Podpora polytechnického vzdělávání
• Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi“
• Pedagog 21. století

Projekt I-KAP
část Podpora polytechnického
vzdělávání
Cíl: podnícení zájmu žáků o technické obory cestou spolupráce SŠ a ZŠ
Nezbytná součást: prohlubování kompetencí pedagogických pracovníků v
práci s cílovou skupinou dětí, žáků a studentů v oblasti polytechniky za
pomoci moderních progresivních metod vzdělávání; získané kompetence
budou ověřovány při práci s žáky a studenty při 3 druzích činností:
1. Projektové dny - pravidelné dlouhodobé návštěvy žáků ZŠ na SŠ
zaměřené na výuku technických a přírodovědných předmětů;
2. Kroužky - pravidelné kroužky v technických a přírodovědných
oborech, které budou navštěvovat žáci ZŠ a SŠ;
3. Vícedenní workshopy (tematicky navázané na projektové dny,
kroužky) – pobyty žáků spojené s návštěvami SŠ, exkurzemi ve
firmách, AV, VŠ, případně za účasti odborníka
z renomované firmy.

Projekt I-KAP
část Podpora polytechnického
vzdělávání
ŠKOLY ZAPOJENÉ V ČÁSTI POLYTECHNIKA
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České reálné gymnázium s.r.o.
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421

Projekt I-KAP: část
Asistenční centrum „Impuls
pro kariéru a praxi“
Cíl: zvyšování uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce
prostřednictvím rozvoje spolupráce mezi školami a firmami, včetně
odborného vzdělávání pedagogů, kteří kariérové poradenství přímo
provádějí. Dílčí aktivity:
1. Asistenční centrum - vznik krajského centra pro spolupráci vzdělávací
a podnikové sféry;
2. Navazování spolupráce pro zvyšování odborného vzdělávání síťování mezi vzdělávacími zařízeními a zaměstnavateli a realizace
nástrojů vedoucích ke zkvalitnění odborného vzdělávání, včetně
odborného vzdělávání pedagogů;
3. Poskytování kariérového poradenství - informační, vzdělávací,
poradenské a diagnostické aktivity;
4. Workshopy – realizace praktických workshopů, při kterých se
pedagogové a žáci seznámí s reálným prostředím firem.

Projekt I-KAP: část
Pedagog 21. století
Cíl: komplexní rozvoj měkkých a odborných dovedností pedagogických
pracovníků. Dílčí aktivity:
1. Metodická setkávání - vzdělávání pedagogů různých předmětů v
měkkých dovednostech (např. komunikační dovednosti, řešení
konfliktů, sebereflexe aj.);
2. Vedení škol - vzdělávání vedoucích pracovníků škol v měkkých
dovednostech (např. efektivní hospitace, krizový management,
příprava na inspekci, propagace školy atd.);
3. Uvádějící učitelé - rozvoj pedagogického vedení, komunikace;
4. Zřízení a provoz Centra pedagogické podpory - zavádění inkluzivního
vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol (formou poradenství,
metodického vedení; výjezdy učitelů speciálních škol na školy
hlavního vzdělávacího proudu);
5. Učíme se navzájem - vytvoření a ověření materiálů týkajících se
čtenářské a matematické gramotnosti.

Děkuji za pozornost

