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Setkávání platforem KAP

Věcné zaměření setkání PL
březen a duben 2019
 Setkání PL 1, 2, 3 - evaluace stavu problémů v jednotlivých oblastech
intervence v KAP I a zpracování SWOT analýz
 Setkání PL 3 – 2. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání –
mapování aktuálního stavu rovných příležitostí ve vzdělávání v Kraji Vysočina

květen a červen 2019
 Setkání PL 1, 2, 3 – sdílení dobré praxe v jednotlivých oblastech intervence
 Setkání PL 3 – 3. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání –
prioritizace potřeb identifikovaných v rozšířené oblasti intervence Podpora
rovných příležitostí ve vzdělávání včetně podpory inkluze (identifikace hlavních
problémů a návrh obecných a dílčích cílů k jejich řešení)

Ing. Jana Hadravová, MPA

Aktuality z projektu KAP

Účast zástupců KAP na akcích:
 2. – 3. 4. 2019 Mezikrajské setkání realizátorů KAP v Plzni
 příklady dobré praxe z realizace KAP/I-KAP v krajích

 projekty KAP jsou prioritou MŠMT (pokračování i v dalším období)
 projednávání podmínek výzvy I-KAP II

 6. 6. 2019 Technické fórum Kraje Vysočina 2019 (Valeč)
 sdílení novinek, zkušeností a inovací
 představení výstupů z pracovní cesty na Tchaj-wan
 Dohoda o spolupráci na projektu P-TECH, příprava mladé generace pro
moderní průmysl
 téma: práce a vzdělávání ve věku digitalizace

Ing. Jana Hadravová, MPA

Aktuality z projektu KAP
Memorandum o spolupráci KAP a MAP
 doložení cílené spolupráce subjektů, které se na projektu KAP podílejí
 uzavření Memoranda s vybranými realizátory MAP – na základě pozitivních
zkušeností a spolupráce ZŠ v jejich území s krajem (nejen při realizaci KAP,
ale i v rámci implementačního projektu Učíme se ze života pro život)

Účel memoranda
•

spolupráce směřující zejména k tvorbě dokumentu KAP II - výměna
znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe

•

společná jednání zástupců RT KAP a řídících výborů MAP II

•

společný postup při sběru analytických dat

•

vzájemná podpora implementačních aktivit

 Memorandum schválila RK usnesením č. 1034/19/2019/RK
 účinnost od 26. 6. 2019

Ing. Jana Hadravová, MPA

Třetí aktualizace Rámce pro investice
Rámec pro investice do infrastruktury
 10. 7. 2019 - vyhlášení Výzvy k předkládání projektových záměrů do Rámce
 10. 7. – 1. 8. 2019 - žadatelé měli možnost zasílat připravované PZ k posouzení
možnosti zařazení do Rámce
 2. 8. – 8. 8. 2019 - zpracování podkladů RT KAP (konzultace souladu předkládaných
projektových záměrů s KAP)
 13. 8. – 27. 8. 2019 - per rollam hlasování o 3. aktualizaci Rámce v Pracovní skupině
Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj – návrh byl odsouhlasen členy PS


2. 9. 2019 – podklady k aktualizaci Rámce byly zaslány členům Regionální stálé
konference pro území Kraje Vysočina (dále jen RSK)

 17. 9. 2019 – proběhne zasedání RSK – schvalování třetí aktualizace Rámce

Ing. Jana Hadravová, MPA

Setkávání platforem KAP

Věcné zaměření plánovaných setkání PL
září a říjen 2019
 Setkání PL 1, 2, 3 - prioritizace potřeb v jednotlivých oblastech intervence pro
období KAP II (vč. identifikace aktuálních problémů a návrhu obecných a dílčích
cílů k jejich řešení)
 spolupráce na tvorbě dokumentace KAP II
 Setkání PL 3 – 4. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání –
prodiskutování konkrétních opatření k dosažení stanovených cílů v rámci ŠIKK

listopad 2019
 Setkání PL 1, 2, 3 - naplánování konkrétních opatření k dosažení stanovených
obecných a dílčích cílů v rámci KAP II (včetně stanovení podmínek a kritérií
k zhodnocení jejich dosažení)
 Setkání PL 3 – 5. setkání PS Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání –
naplánování průběhu realizace konkrétních aktivit k iniciaci a rozvoji spolupráce
vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dětí/žáků

Ing. Jana Hadravová, MPA

Co se nám podařilo v KAP
 navázat bližší spolupráci s realizačními týmy MAP II
 sběr dat pro analytickou část dokumentace MAP II a pro ŠIKK
 domluva na spolupráci v rámci Memoranda

 zpracovat evaluaci KAP I
 Vyhodnocení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina I
(evaluace KAP I) – poslouží jako východisko pro analýzu stavu pro další
období akčního plánování
 Průběžná sebehodnotící zpráva KAP (vnitřní evaluace)

 potěšit účastníky PL propagačními předměty
 zajistit provázanost projektů KAP a I-KAP
 aktivně se účastnit jednání k výzvě na I-KAP II

Ing. Jana Hadravová, MPA

Učíme se ze života pro život
Projekt do výzvy Implementace krajských akčních plánů I
 Rozpočet: 82 730 623,49 Kč
 Partneři projektu:
 31 základní škol
 33 středních škol
 Projektová kancelář Kraje Vysočina

 Realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
 Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Ing. Jana Hadravová, MPA

Učíme se ze života pro život
Aktuality
 schválena 2. zpráva o realizaci projektu
 čekáme na připomínky k žádosti o platbu
 1 500 zpracovaných metodických nástrojů

 přes 4 tis. odevzdaných reflexivních zpráv

Ing. Jana Hadravová, MPA

Učíme se ze života pro život
Plánované akce
 exkurze (Nový PORG, ZŠ Přibyslav, SCIO škola)

 příprava projektové žádosti I-KAP II
 příprava webu www.ikapvysocina.cz – spuštěn na konci října
 příprava veřejné zakázky na evaluaci
 školení ČŠI InspIS SET

 příprava veřejné zakázky na marketingové a motivační akce,
tzv. roadshow

Ing. Jana Hadravová, MPA

Učíme se ze života pro život
Letní školy – termíny

 2019
koordinátoři: středa 18. 9. – pátek 20. 9. 2019

 2020
učitelé ZŠ: středa 3. 6. – pátek 5. 6. 2020
učitelé SŠ: středa 17. 6. – pátek 19. 6. 2020

Ing. Jana Hadravová, MPA

Road show

25. 10. 2019 – prezentace učebny Corinth - Základní škola
Bystřice n. P., Nádražní 615
Road show
- ORP seskupeny podle výše rozpočtů zapojených škol
- celkem 8 termínů – 4 zima 2019, 4 jaro 2020
- veřejná zakázka malého rozsahu
- motivační a marketingové akce

Ing. Jana Hadravová, MPA

Výzva I-KAP II
-

zvýšený podíl investičních výdajů (25 - 30 %)
realizace projektu od 1. 1. 2021 – 11. 2023,
alokace 171 445 000 Kč
Povinně volitelné aktivity
-

Řízení projektu

-

Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních
plánů (Polytechnika - přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání
gramotnosti – čtenářská, matematická)
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání (součástí Prevence předčasných
odchodů ze vzdělávání)

-

-

Volitelné aktivity
-

Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských
akčních plánů.

-

Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu
regulované profese pedagogického pracovníka

-

Podpora škol (středních) a školských poradenských zařízení formou
jednotkových nákladů
-

Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských
zařízení
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Tandemová výuka
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Personální podpora (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Školní
kariérový poradce)

Ing. Jana Hadravová, MPA

Závěr

Děkuji za pozornost.
Krajský úřad Kraje Vysočina
OŠMS, Oddělení rozvoje vzdělávání

hadravova.j@kr-vysocina.cz
tel. 564 602 978

Ing. Jana Hadravová, MPA

