Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Kraje Vysočina

Aktuální stav projektu Implementace KAP
„Učíme se ze života pro život“

OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuální informace
Rozpočet projektu v době podání žádosti 84 160 000 Kč, 96 bodů,
rozpočet po krácení ve výši 82 730 623 Kč. Krácení hodinové sazby
učitelů a externího odborného konzultanta – lektora.
Doba realizace: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
Počet finančních partnerů. ZŠ – 31, SŠ – 33, Projektová kancelář
Podíl partnerů na rozpočtu:
SŠ 32 mil. Kč
ZŠ 31 mil. Kč
Struktura rozpočtu – přímé výdaje
- Osobní výdaje 29 mil. Kč
- Hmotný majetek a materiál 33 mil. Kč
- Nehmotný majetek 5,5 mil Kč
- Služby 6,6 mil. Kč

Projektové aktivity
KA 1 – Řízení projektu
KA 2 – Budování kapacit
KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny


pravidelné setkávání na principu komunit vzájemného učení (KVÚ)
 výměna zkušeností
 4 setkání pro každého pracovníka
– úvodní a závěrečná schůzka komunit vzájemného učení proběhne v rámci
společného setkání vedoucích pracovníků/zástupců středního
managementu ZŠ a pracovníků SŠ
– 2 teoretické vzdělávací moduly (1. modul – sebeřízení a vedení druhých, 2.
modul – řízení změny) budou realizovány v rámci 7 menších KVÚ
organizovaných přednostně dle rozvíjených oblastí intervence



možnost intervizních schůzek přímo na zapojených školách



k vykomunikování vlastního projektu změny



možnost organizace kolegiálních hospitací
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Projektové aktivity
KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky
AKTIVIZAČNÍ NÁSTROJE


Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě



Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)



Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

TRANSFEROVÉ NÁSTROJE


Jazykové kompetence v nejazykových předmětech



ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC



Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ



Matematická gramotnost mimo výuku M
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Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky
OTEVŘENÁ ŠKOLA
 Zveřejňování záznamů aktivizující či transferové výuky na webu školy
 Každý koordinátor bude proškolen v problematice dodržování zásad GDPR a v
metodách tvorby a úpravy foto či video záznamů z výuky
 Realizace motivačních aktivit k informování veřejnosti a zřizovatelů o aktivitách
projektu
PODPORA AUTOEVALUACE NA ŠKOLÁCH
 Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 Podpora rozvoje technických a přírodovědných kompetencí (včetně EVVO)
 Podpora kompetencí k utváření vlastní kariéry žáků
LETNÍ ŠKOLY
 Sdílení a výměna zkušeností s plánováním využití aktivizačních a transferových
nástrojů ve výuce a následná reflexe a vyhodnocení vlastního průběhu této
inovativní výuky
 pro pedagogické koordinátory – léto/podzim 2018 a 2019 (zvlášť pro ZŠ a zvlášť pro
SŠ)
 Pro aktivní pedagogy – během školního roku 2018/2019 a 2019/2020 (zvlášť pro ZŠ a
zvlášť pro SŠ)

13.04.2018
6

Projektové aktivity
KA 5 – Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství
v Kraji Vysočina


Vybudování a koordinace Regionálního integrovaného podpůrného systému
kariérového poradenství



 Zasíťování zástupců ZŠ a SŠ, zaměstnavatelů a externích
poskytovatelů služeb KP a soukromých komerčních i neziskových
poradenských institucí
 Platforma se od svého ustavení bude setkávat min. 4x ročně
Evaluace průběhu zavádění aktivizačních nástrojů v oblasti KP na zapojených
ZŠ a SŠ – min. 10 pedagogů z partnerských ZŠ a SŠ



Vzájemná výměna zkušeností z využití aktivizačních nástrojů KP a vzdělávání



Zpracování příručky pro školy „Jak efektivně využívat nástroje KP v rámci
počátečního vzdělávání – součástí bude uvedení konkrétních případů dobré
praxe

13.04.2018
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Projektové aktivity
KA 6 – Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje
Vysočina


Vytvoření krajského koncepčního plánu podpory škol



Zhodnocení dosažené míry inkluze ve vzdělávání v Kraji Vysočina



Vzájemná výměna zkušeností z využití aktivizačních nástrojů KP a vzdělávání



Zpracování příručky pro školy „Jak efektivně využívat nástroje KP v rámci
počátečního vzdělávání – součástí bude uvedení konkrétních případů dobré
praxe

ROZPOČTY ZAPOJENÝCH ZŠ/NIŽŠÍ
GYMNÁZIUM DLE ORP
Rozpočty škol dle ORP
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
Třebíč
Telč
Světlá nad Sázavou
Pelhřimov
Pacov
Nové Město na Moravě
Náměšť nad Oslavou
Moravské Budějovice
Jihlava
Chotěboř
Humpolec
Havlíčkův Brod
Bystřice nad Pernštejnem
Kč0
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Kč2 000 000
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Dotazy, náměty, připomínky…
Děkuji za pozornost.
Krajský úřad Kraje Vysočina
OŠMS, Oddělení rozvoje vzdělávání
hadravova.j@kr-vysocina.cz
tel. 564 602 977

