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Partnerské a spolupracující organizace 

Na území Jihomoravského kraje poskytuje střední vzdělání celkem 125 škol. Z celkového počtu 

uvedených škol, je 86 škol zřizovaných Jihomoravským krajem, z toho 27 oboru gymnaziálního 

vzdělávání a 59 středních škol odborných. 

Do realizace plánovaných aktivit projektu I-KAP II Jihomoravského kraje s názvem Implementace KAP 

JMK II „iKAP JMK II“ bude zapojeno 35 partnerských organizací s finančním příspěvkem, z toho 31 

středních škol a 4 jiné právnické osoby.  

Rozložení partnerských organizací: 

- 31 středních škol  

o 5 gymnázií, z toho 3 jsou zřizované Jihomoravským krajem 

o 26 středních škol odborných, z toho 25 je zřizováno Jihomoravským krajem   

- 4 jiné právnické osoby, z toho 2 jsou zřizované Jihomoravským krajem a v dalších 2 je 
Jihomoravský kraj jedním ze zřizovatelů. 

Při výběru partnerských škol, které byly zahrnuty pod přímou podporu v rámci realizace aktivit projektu 

iKAP JMK II, jsme vycházeli z teritoriální působnosti škol a počtu absolventů středních škol 

v jednotlivých okresech. Z okresu Brno-město je do projektu zapojených celkem 16 středních škol, 

ostatní okresy vyjma okresu Vyškov jsou zastoupeny třemi středními školami. 

Do realizace aktivit projektu iKAP JMK II bude také zapojena řada dalších středních i základních škol 

celého Jihomoravského kraje formou spolupracujících organizací. Snahou je, aby bylo zabezpečena 

co nejširší plošná podpora a aktivity mohly bý realizovány v co největším počtu škol. 

Seznam klíčových aktivit: 

Číslo KA Název KA Počet zapojených partnerů 

KA01 Řízení projektu JMK - žadatel 

KA02 Podpora podnikavosti a kreativita 5 

KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence 

předčasných odchodů 

1 

KA04 Podpora gramotností JMK + 7 

KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání JMK + 29 

KA06 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání JMK + 3 

KA07 Profesní rozvoj managementu škol 1 
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V rámci projektové žádosti v IS KP v klíčových aktivitách není možné zadávat klíčové aktivity dle 

připravené struktury žadatele (a v této formě konzultované s MŠMT), pouze je možnost vybírat oblasti. 

Z toho důvodu žadatel přizpůsobil  svoji připravenou strukturu do předchystané nabídky v IS KP, která 

je následující: 

1. V oblasti Řízení projektu budeme realizovat následující klíčovou aktivitu projektu: 

KA01 Řízení projektu 

2. V oblasti Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů 

budeme realizovat následující klíčové aktivity: 

KA02 Podpora podnikavosti a kreativity 

KA04 Podpora gramotností 

KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání 

3. V oblasti Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  budeme realizovat následující klíčovou 

aktivitu projektu: 

KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů 

4. V oblasti Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání  budeme realizovat následující klíčovou aktivitu 

projektu:  

KA06 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 

5. V oblasti Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů  

budeme realizovat následující klíčovou aktivitu projektu: 

KA07 Profesní rozvoj managementu škol 

Některé klíčové aktivity se prolínají více oblastmi, ale z důvodu přehlednosti, zachování struktury 

a zamezení duplicity jsme vždy přiřazovali každou klíčovou aktivitu pouze do jedné z oblastí, která je 

pro klíčovou aktivitu stěžejní. Asi nejpatrnější je to v oblasti Prevence předčasných odchodů ze 

vzdělávání, kde je zařazena celá KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných 

odchodů. To znamená nejen ta část, která se přímo nazývá prevence předčasných odchodů, ale i část 

kariérového poradenství, která by mohla být zařazena i do oblasti Implementace plánovaných aktivit 

k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů. Důvodem je, že prevence předčasných odchodů 

se prolíná celým kariérovým poradenstvím a velký důraz je zde kladen i na klima škol a zlepšení 

prostředí na školách. Většina aktivit směřuje k vhodné volbě dalšího studia, k prevenci a zamezení 

předčasných odchodů ze škol. Aktivity směřující k prevenci předčasných odchodů se prolínají i do 

dalších klíčových aktivit jako je podnikavost a kreativita, gramotnosti, odborné a polytechnické 

vzdělávání, rovné příležitosti ve vzdělávání či podpora managementu škol, nicméně není možné 

jednotlivé ucelené části, které na sebe navazují, dělit. 
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Seznam partnerských organizací a jejich zapojení do klíčových aktivit 

Číslo Partner KA 

P01 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace KA02 

P02 JIC, zájmové sdružení právnických osob KA02 

P03 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, 

příspěvková organizace 

KA02 

P04 JCMM, z.s.p.o. 

KA03, 

KA04, 

KA06 

P05 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace KA04 

P06 
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Brno, příspěvková organizace 

KA06, 

KA07 

P07 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 
KA04, 

KA05 

P08 Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace  KA05 

P09 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace KA05 

P10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 
KA04, 

KA05 

P11 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. KA05 

P12 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace KA05 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 
KA05, 

KA06 

P14 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace KA05 

P15 

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková 

organizace 

KA05 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace KA05 

P17 

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková 

organizace 

KA04, 

KA05 

P18 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace KA05 

P19 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace KA05 

P20 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace  
KA04, 

KA05 

P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace KA05 

P22 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace KA05 

P23 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace  KA05 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  KA05 

P25 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková 

organizace 

KA05 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  KA05 

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  KA05 

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace KA05 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace KA05 
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P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace KA05 

P31 
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace  

KA04, 

KA05 

P32 
EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

KA02, 

KA05 

P33 
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

KA02, 

KA05 

P34 

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická 

osoba 

KA05 

P35 Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace  KA05 

 

Přehled klíčových aktivit 

KA01 Řízení projektu 

Implementační projekt KAP II je kompletním souborem aktivit podporující všestranný rozvoj 

metodických a odborných kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení. Klíčové aktivity projektu jsou tvořeny potřebami, které vyplývají zejména z KAP 2  a ŠIKK JMK. 

Realizační tým příjemce svým složením postihne adekvátně všechny podporované oblasti a aktivity 

projektu, některé bude řídit přímo a některé bude koordinovat za pomocí partnerů. V průběhu 

realizace projektu se realizační tým zaměří na metodickou a odbornou pomoc jednotlivým realizačním 

týmům partnerů na workshopech. Na seminářích a konferenci budeme prezentovat příklady dobré 

praxe a zkušenosti z realizace aktivit také široké pedagogické veřejnosti. 

Výstupy klíčové aktivity: 

1x – kick off meeting – dvoudenní –  ředitelé/statutární zástupci a odborní garanti partnerů 

6x – dvoudenní workshopy za projekt – ředitelé/statutátní zástupci partnerů 

9x – půldenní workshopy za projekt – odborní garanti partnerů 

2x – dvoudenní workshop za projekt – odborní garanti partnerů 

3x – odborný seminář za projekt – odborní garanti partnerů 

1x – konference na závěr projektu 

 

Řízení projektu bude koordinovat žadatel Jihomoravský kraj. 
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KA02 Podpora podnikavosti a kreativity 

Cílem klíčové aktivity je podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity prostřednictvím zvýšení 

kompetencí pedagogických pracovníků nejen partnerských středních škol, podpory síťování škol, 

vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty. 

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a zařízení v JMK, kteří pomocí zvolených dílčích 

podaktivit zvýší svoje odborné a metodické kompetence v oblasti podnikavosti, iniciativity a kreativity. 

Projekt těmito podaktivitami reaguje na potřebu hlavní cílové skupiny získat metodickou podporu, 

sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze základních a středních 

škol. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými 

pracovníky, jejich vedením i samotnými školami. 

Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském 

kraji. K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit programů. Dále dojde ke zvýšení 

odborných dovedností a vztahu k podnikavosti u nepřímo podpořených dětí a žáků, na které budou 

působit podpoření pedagogičtí pracovníci síťovaných škol. V rámci podnikavosti se do realizace 

podaktivit se mohou zapojit žáci všech typů školy a školských zařízení. 

Další velkou cílovou skupinou, kterou budeme nepřímo podporovat, jsou rodiče dětí a žáků a veřejnost, 

a to zejména informacemi od výše uvedených cílových skupin, ale také připravovanými aktivitami pro 

podporu kladného vztahu k podnikavosti. 

Do této klíčové aktivity bude zapojeno následujících 5 partnerských organizací:  

Číslo  Partner 

P01 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace 

P02 JIC, zájmové sdružení právnických osob 

P03 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

P32 EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

Každý partner realizuje v oblasti podnikavosti dílčí části jednotlivých podaktivit. Zapojení do 
konkrétních činností bude uvedeno u popisu jednotlivých podaktivit. 

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu je uveden ve zvláštní příloze č. 10. 

Plánované činnosti jsou v souladu s cíli KAP JMK: 

• I.B1: „Poskytnout školám a školským zařízením v praxi funkční model dlouhodobé systémové 
podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity (vč. environmentálního vzdělávání).“ 

• I.B2: „Posílit předpoklady uvnitř škol k systémové výchově podnikavých absolventů.“ 

• I.B3: „Rozvíjet klíčovou kompetenci (KK) k podnikavosti propojením žáků/studentů s praxí 
a realitou.“ 

• I.B4: „Stabilizovat výchovu podnikavých absolventů SŠ a VOŠ podpůrnými opatřeními.“ 
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• II.B1: „Rozvíjet PIK ve školách a školských zařízeních v návaznosti na koncept Evropského rámce 
KK k podnikavosti a v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs).“ 

• II.B2: „Inspirovat pedagogy a žáky/studenty zahraničními zkušenostmi s osvojováním KK 
k podnikavosti – zprostředkovat důležitým aktérům rozvoje PIK a podnikavým 
žákům/studentům inspirativní setkání přinášející ze zahraničí do škol JMK příklady dobré praxe 
nebo zkušenosti eliminující úskalí (včetně podpory rovných příležitostí).“ 

Podpora podnikavosti a kreativity je rozdělena do následujících podaktivit: 

KA02-1 P-ZÁZEMÍ 

Partneři využijí stávající struktury aktivit a zapojených organizací z projektu KaPoDaV (I-KAP I). Projekt 

nejen rozšíří podporu vzdělávání pro podnikavost do dalších škol, ale především se zaměří na stabilizaci 

sítě již zapojených škol, jejich větší podporu a vybudování týmů učitelů na zapojených školách. Zároveň 

do Jihomoravského kraje přinese nové programy a aktivity podporující podnikavost, iniciativu, 

kreativitu (PIK). 

V rámci podaktivity P-ZÁZEMÍ vznikne Centrum kolegiální podpory pro PIK v JMK – s odpovídajícím 

personálním a materiálním zázemím. Pro systémové řízení PIK v JMK bude fungovat Regionální rada 

podnikavosti. Součástí podaktivity bude také budování a rozvoj komunikačních platforem pro žáky, 

studenty a učitele, včetně rozvoje P-portálu a webových aplikací podporujících některé aktivity 

projektu. 

KA02-1.1 Centrum podpory PIK 

Centrum podpory PIK bude provozováno ve spolupráci dvou partnerů – Lipky a JIC. Bude mít svůj 

vlastní prostor/kancelář a dostatečné personální obsazení, aby se stalo kvalitním trvalým kontaktním 

a koordinačním místem pro školy, pedagogy, studenty i podnikatele, kteří se budou chtít do podpory 

podnikavosti zapojit. 

V rámci projektu bude mít Centrum podpory PIK tyto úkoly a aktivity: 

- Stálá kontaktní kancelář (konzultační hodiny). 

- Propojování škol s metodiky, podnikateli, externími institucemi, firmami apod. – včetně zajištění 

exkurzí, propojení do výuky, hostů z praxe do výuky (zajišťuje především JIC). 

- Zodpovídá za aktualizace webového rozcestníku k podpoře podnikavosti – informace o projektu, 

nabídka podnikavých aktivit mimo projekt – JIC a LIPKA – plnění informacemi. 

- Poskytování konzultací a metodické podpory všem zájemcům z řad škol v JMK, nejen zapojeným 

do projektu. 

- Organizovace a facilitace regionálních setkání pedagogů (včetně propojení KAP s MAP) – 

minimálně 12 za projekt (lokalizace u zapojených škol v regionech). 

- Lipka bude tvořit a spravovat webové portály a aplikace k podpoře aktivit projektu (miniprojekty, 

informační web, aplikace k programům apod.). 

-  Lipka bude centrem administrace žákovských miniprojektů (hlavně do budoucna). 

- Lipka bude poskytovat dlouhodobý mentoring a koučink pro týmy P-koordinátorů škol zapojených 

do projektu (cca 4 školy za rok – celkem 12 škol). 

- JIC bude poskytovat krátkodobý (ad hoc) osobní mentoring a koučink pro P-koordinátory, ředitele 

i učitele zavádějící podnikavost.  
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Výstupy klíčové podaktivity: 

- 1x vznik a provoz Centra podpory PIK 

- 80 konzultací a mentoringů školám, pedagogům 

- 12x regionální setkání k PIK 

- 1x webový rozcestník PIK aktivit 

- 1x webový portál pro správu žákovských miniprojektů 

- 30 zorganizovaných exkurzí 

- 12x dlouhodobý mentoring a koučink týmů P-koordinátorů 

KA02-1.2 Regionální rada podnikavosti 

Zástupci hlavních aktérů v podpoře podnikavosti v Jihomoravském kraji se setkávají v rámci platformy 

podnikavosti – Regionální rady podnikavosti, sdílejí své zkušenosti, plánují a koordinují rozvoj podpory 

PIK v kraji. RRP vznikla již během projektu KaPoDaV – v něm se zaměřovala hlavně na ukotvení 

podnikavosti v povědomí škol  a dalších institucí a vytvoření nezbytných dokumentů pro její podporu 

a prezentaci (např. profily podnikavých absolventů). Nově bude činnost RRP zaměřena více na 

propojování různých aktérů, na plánování a koordinaci aktivit napříč celým krajem k naplňování cílů 

iKAP II. 

V rámci projektu bude mít Regionální rada podnikavosti tyto úkoly a aktivity: 

-  Koordinaci všech aktérů zapojených do rozvoje PIK, organizaci setkání, workshopů, diskusí, 

facilitaci společné diskuse nad Koncepcí rozvoje podnikavosti, akčním plánem atd. 

- Dohled, měření, vyhodnocování a reporting aktivit rozvoje podnikavosti. 

- Zpracování aktualizace standardů, profilů podnikavých absolventů, doporučení ředitelům a jiných 

dokumentů podle aktuálních potřeb či akčního plánu PIK apod. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 1x platforma k podpoře podnikavosti – RRP 

- Min 10 členů RRP (stakeholdeři) 

- 3–4 schůzky za rok (9/projekt) 

Zapojení partnerů:  

P01 LIPKA – zajištění kanceláře, personální obsazení kanceláře, konzultace, webové aplikace 

a administrace miniprojektů, organizace regionálních setkání, dlouhodobý mentoring a koučink, 

propojení se vzděláváním P-koordinátorů, účastní se činnosti RRP. 

P02 JIC – personální obsazení kanceláře, konzultace, organizace regionálních setkání, krátkodobý (ad 

hoc)  mentoring a koučink, propojení na podnikatelskou sféru a další instituce, organizace exkurzí, 

koordinace činnosti RRP. 

KA02-2 P-SBOROVNA 

Podaktivita P-SBOROVNA se zaměřuje na pravidelnou podporu a vzdělávání koordinátorů podnikavosti 

na školách (dále jen P-koordinátorů). Vzdělávací aktivity budou zaměřeny nejen na P-koordinátory, ale 

i na ředitele a další pedagogy z pedagogického sboru zapojených škol, ev. dalších vzdělavatelů.  

Podaktivita bude řešit koncepci rozvoje vzdělávání, vzájemný přenos zkušeností, přenos zkušeností ze 

zahraničí a spolupráci s PdF MU.  
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Cílem dílčí aktivity je pomoci P-koordinátorům zakotvit a stabilizovat systémový a udržitelný rozvoj 

podnikavosti, iniciativy a kreativity ve školách zapojených do KA. Každý podpořený koordinátor 

v projektu se stane multiplikátorem – a to jak v prostředí vlastní školy, tak i v regionu JMK v rámci 

kolegiální podpory mezi dalšími koordinátory a pedagogy škol.  

P-koordinátoři pracují ve prospěch své školy, zpracují návrh školního programu podnikavosti, 

ev. navrhnou úpravy ŠVP. Spolupracují s metodiky projektu (dílčí aktivita P-PROGRAMY), seznamují se 

s různými produkty i metodickými a didaktickými přístupy pro podporu podnikavosti, iniciativy 

a kreativity, a ty vybrané si ve vlastní škole ověřují. Ověřují si nově získané dovednosti s žáky, motivují 

žáky školy i další pedagogické kolegy k aktivitě, účastní se P-konferencí.  

Důraz a vyšší podpora bude kladena na stabilizaci zázemí P-koordinátora na škole – vytvoření týmů 

učitelů spolupracujících s P-koordinátorem, osvětu a vzdělávání pro ředitele, dlouhodobý či 

krátkodobý mentoring a koučink (viz podaktivita P-ZÁZEMÍ) apod. 

KA02-2.1 Kurzy pro P-koordinátory 

V rámci projektu budou realizovány 4 kurzy pro koordinátory podnikavosti – 1 kurz 80hodinový pro cca 

20 účastníků a 3x kurz 20hodinový pro 15–20 účastníků. Část setkání bude vícedenních. Bude možnost 

studia více P-koordinátorů z jedné školy. Vznik pozice P-koordinátora na škole a jeho účast na některém 

z kurzů bude zároveň podmínkou pro zapojení školy do ostatních aktivit projektu. Kurzy absolvované 

v rámci projektu KaPoDaV (I-KAP I) budou uznány a intenzivnější zapojení či účast na náročnějším kurzu 

budou vítány – cílem je rozšíření kompetencí stávajících P-koordinátorů. 

Absolventi 80hodinového vzdělávacího cyklu jako výstup kurzu iniciují se svými žáky spolupráci s novou 

partnerskou školou a uspořádají společnou akci zaměřenou na podnikavost (a to formou žákovského 

miniprojektu). 

Součástí podaktivity bude úprava a rozšíření webového portálu Lipky „E-studovna“ pro potřeby 

koordinace a realizace vzdělávacích kurzů pro P-koordinátory. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 1x kurz 80hodinový 

- 3x kurz 20hodinový 

- 20x žákovský miniprojekt 

- 1x rozšíření E-studovny 

KA02-2.2 Pravidelná podpora P-koordinátorů 

Pro systematickou a dlouhodobou podporu práce P-koordinátorů na zavádění a realizaci podpory 

podnikavosti na svých školách bude v projektu podpořeno cca 90–110 P-koordinátorů na DPP 

k zajištění koordinační činnost na zapojených školách. Výše úvazku a rozsah úkolů bude závislý na míře 

zapojení celé školy do projektu a náročnosti absolvovaného kurzu daného P-koordinátora. Budou 

nastaveny tři úrovně intenzity zapojení škol a jejich P-koordinátorů: P-koordinátoři – lídři podnikavosti, 

pokročilí P-koordinátoři a základní P-koordinátoři. U vyšších intenzit zapojení škol na cca 10–15 školách 

bude podporováno více P-koordinátorů z jedné školy (vytvoření týmu). 

Pro výměnu zkušeností mezi P-koordinátory bude uspořádáno několik celokrajských setkání (cca 1–2x 

za rok) – část z nich bude vícedenních. 
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Výstupy klíčové podaktivity: 

- 80–100 zapojených P-koordinátorů 

- 4–6x setkání P-koordinátorů 

KA02-2.3 Vzdělávání ředitelů 

Jedním z problémů P-koordinátorů na školách je někdy malá podpora od kolegů a často i od vedení 

školy. Proto bude do projektu iKAP II zařazena 6x školicí a motivační akce pro ředitele a zástupce 

ředitelů škol, koordinátory ŠVP, nejaktivnější P-koordinátory a další stakeholdery z kraje. Z toho bude 

3x vícedenní pobytová školicí akce pro cca 15–25 účastníků a 3x jednodenní akce pro cca 15–25 

účastníků. 

Výstup klíčové podaktivity: 

- 3x víkendová akce 

- 3x jednodenní akce 

KA02-2.4 Semináře a workshopy pro pedagogy 

Semináře a workshopy pro učitele v kraji – cca 45 jednodenních seminářů za projekt (15/rok) a dále 

7 speciálních workshopů a ukázkových akcí škol zapojených v kategorii Leaderů podnikavosti (například 

I-Day, Startup camp, Startup Business simulace, Soutěž Jedobot, tvorba školních časopisů  

a videoreportáží, apod.). 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 45x jednorázový seminář 

- 7x workshopy a ukázkové akce 

Zapojení partnerů:  

P01 LIPKA – koordinace a realizace kurzů pro P-koordinátory, realizace pravidelné podpory P-

koordinátorů a organizace jejich setkávání, koordinace a realizace vzdělávání ředitelů, koordinace 

a realizace seminářů (cca 36)  a ukázkových akcí. 

P02 JIC – spolupráce na obsahovém a lektorském zajištění kurzů pro P-koordinátory a vzdělávání 

ředitelů, samostatná realizace min. 9 jednorázových seminářů. 

P32 EKOgymnázium – realizace ukázkové akce Startup Camp. 

P33 Gymnázium Boskovice – realizace speciálních workshopů 3x. 

KA02-3 P-KONFERENCE 

Tato podaktivita je zaměřena na podporu přímého sdílení inspirace a motivace; propagační akce na 

podporu povědomí o PIK. Zahrnuje konference pro pedagogy a krajské stakeholdery v tématu PIK. Na 

konferencích jsou prezentovány nejúspěšnější podnikavé/kreativní nápady žáků (školních firem, 

komunitních projektů atd.). 

Důležitou součástí je také rozesílání pravidelného informačního newsletteru o podnikavosti. 
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KA02-3.1 Realizace P-konferencí 

V rámci projektu budou uspořádány tři konference – každý rok jedna. Konference se budou odehrávat 

v konferenčních prostorách krajského úřadu, příp. v dalších konferenčních prostorách v Brně 

(např konferenční prostory Brněnských veletrhů a výstav).   

Cílovým účastníkem akcí jsou pedagogové škol, týmy podnikavých žáků a koordinátorů podnikavosti, 

řečníci z řad úspěšných absolventů škol a podnikatelů/zaměstnavatelů atd. Počítáme s cca 100–

150 účastníky na jedné konferenci. 

Na těchto akcích dochází k vzájemnému setkávání, tvorbě nových vazeb a partnerství. Je posilována 

vznikající jihomoravská síť škol věnujících se podnikavosti. Je sdílena dobrá praxe i slepé uličky – co se 

nám nepovedlo a jak jsme se z toho poučili. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 3x konference 

3x 100-150 účastníků 

KA02-3.2 Podnikavý newsletter 

Podnikavý newsletter je na základě přání zapojených pedagogů tvořen a rozesílán již během projektu 

KaPoDaV. Frekvence je cca 4–5 čísel za rok, dle aktuální nabídky podnikavých aktivit a akcí. Rozesílek 

tedy bude minimálně 12–15 za projekt. Newsletter je šířen elektronicky (platforma MailChimp) 

a obsahuje nejen nabídku aktivit pro zapojení škol, ale i další inspiraci, tipy na odbornou literaturu či 

informace o příkladech dobré praxe. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 12-15 čísel newsletteru 

 

Zapojení partnerů:  

P01 LIPKA – koordinace a realizace P-konferencí, příprava a rozesílání podnikavého newsletteru.  

P02 JIC – spolupráce na obsahovém a lektorském zajištění P-konferencí, příspěvky do podnikavého 

newsletteru. 

KA02-4 P-PROGRAMY 

Nabídka programů a produktů pro přímou podporu realizace PIK aktivit na školách. Snahou je zachovat 

většinu programů z projektu KaPoDaV a několik nových do nabídky přidat. Oproti projektu KaPoDaV 

bude kladen důraz na kontinuitu – tedy podporu zapojení škol do programů po celou dobu projektu 

(s ideou pokračování i po skončení projektu). 

V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou plošně v celém 

Jihomoravském kraji pomáhat školám zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáků podnikavost, 

iniciativu a kreativitu. Bude využito metodiků jednotlivých partnerů projektu (Lipka, JIC, 

Ekogymnázium), externích subjektů i metodiků některých zapojených škol. 

Součástí některých programů je realizace ŽÁKOVSKÝCH MINIPROJEKTŮ jako jednoho 

z nejkomplexnějších a nejúčinnějších nástrojů pro získávání a trénování podnikavých kompetencí.  
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V rámci těchto programů plánujeme realizovat celkem cca 150 žákovských miniprojektů na zapojených 

školách (miniprojekty realizované přímo partnery projektu nebo školami, které budou do projektu 

přizvány na úrovni pouze spolupracujících škol bez vlastního projektového rozpočtu). 

Programů je plánováno 16: 

1.  ŽÁKOVSKÉ FIRMY (SŠ) – žákovské firmy na cca 10–15 středních školách ročně * 3 roky – proškolení, 

metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity. Koordinuje partner projektu LIPKA, realizuje 

externí dodavatel. 

2. Firemní dny JMK (SŠ) – 3 ročníky akce – vždy pro cca 50–100 žáků celkem z 6–10 škol. Koordinuje 

partner projektu LIPKA, realizuje externí dodavatel. 

3. Finanční gramotnost do škol (ZŠ, SŠ) – dvouletá intenzivní práce s min. 10 školami na dosažení 

zlatého stupně certifikátu Finančně gramotná škola, realizace min. 10 projektových dní na zapojených 

školách, DPP pro učitele – garanta aktivity. Koordinuje partner projektu LIPKA, realizuje externí 

dodavatel. 

4. Extratřída (+ miniprojekty) (SŠ, ZŠ) – podnikavý program Extratřída na 10 školách ročně * 3 roky – 

proškolení, metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity, pořízení a úprava webového 

rozhraní pro metodické zázemí Extratřídy. ŽÁKOVSKÉ MINIPROJEKTY – 30 miniprojektů za projekt. 

Realizuje partner projektu LIPKA, metodickou pomoc poskytuje Ekogymnázium. 

5. Škola pro udržitelný život (+ miniprojekty) (ZŠ, SŠ) – program Škola pro udržitelný život na cca 10 

školách ročně * 3 roky – proškolení, metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity. Každý rok 

3 pobyty (pro 3 školy) – celkem 9 pobytových programů. ŽÁKOVSKÉ MINIPROJEKTY – 30 miniprojektů 

za projekt. Realizuje partner projektu LIPKA. 

6. EKOŠKOLA (+ miniprojekty) (MŠ, ZŠ, SŠ) – program Ekoškola na 15–20 školách ročně * 3 roky – 

proškolení, metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity. ŽÁKOVSKÉ MINIPROJEKTY – 

40 miniprojektů za projekt. Realizuje partner projektu LIPKA. 

7. Jedlá zahrada (+ miniprojekty) (MŠ, ZŠ, SŠ) – program Jedlá zahrada na 10–15 školách v ročníku * 

2 ročníky – proškolení, metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity. ŽÁKOVSKÉ 

MINIPROJEKTY – 30 miniprojektů za projekt. Realizuje partner projektu LIPKA. 

8. Můj Les (+ miniprojekty) (MŠ, ZŠ, SŠ) – v rámci projektu nově vytvořený produkt – podnikavý 

a environmentálně zaměřený program Můj Les na 10 školách v ročníku * 2 běhy – proškolení, 

metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity. ŽÁKOVSKÉ MINIPROJEKTY – 20 miniprojektů za 

projekt. Realizuje partner projektu LIPKA. 

9. Pobytový program SVOU CESTOU (SŠ) – inovovaný pobytový program Lipky zaměřený na 

podnikavost, finanční gramotnost a trvalou udržitelnost pro SŠ. Pobyt bude upraven podle nároků nové 

cílové skupiny SŠ (dříve byl nabízen pouze pro ZŠ) – celkem 7 pobytů pro cca 50 žáků, DPP pro učitele 

– garanta aktivity. Programování podpůrné webové aplikace pro část programu zaměřené na finanční 

gramotnost a environmentální témata. Realizuje partner projektu LIPKA. 
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10. Program Dr. Zdědil a pan Zdražil (ZŠ, SŠ) – program Dr. Zdědil a pan Zdražil na 10–15 školách ročně 

* 3 roky – proškolení, metodická podpora, DPP pro učitele – garanta aktivity. Doprogramování 

podpůrné webové aplikace. Realizuje partner projektu LIPKA. 

11. Program Třída plná nápadů (SŠ) – osvědčený a inovovaný jednodenní program realizovaný JIC pro 

žáky a učitele SŠ, s metodickým přesahem pro následné využití učitelem, který si osvojí proces práce 

s nápadem, vypracuje si akční plán jak tuto metodu implementovat do vlastních hodin, a inspiruje své 

žáky k práci na dalších nápadech. Realizuje partner projektu JIC.  

12. Soutěž s FabLabem (SŠ) – 4 ročníky osvědčené soutěže s využitím moderních technologií 3D tisku 

a laserového řezání. Realizuje partner projektu JIC. 

13. Soutěž & Podnikej (SŠ) – 3 ročníky podnikatelské soutěže pro středoškoláky (tříměsíční soutěž + 

jihomoravské finále). Koordinuje partner projektu LIPKA, realizuje externí dodavatel.  

14. Projektové a tematické dny (ZŠ, SŠ) – školy uspořádají podnikavý či tematický den pro celou školu 

v rámci zadaných podmínek – zajistí jako službu pro projekt. Výstupem budou mimo jiné metodické 

návody na aktivity pro projektové a tematické dny sdílené jako inspirace pro ostatní školy. Počítáme 

s až 65 akcemi v rámci projektu (cca 15–25/rok). Realizuje partner projektu LIPKA. 

15. Simulační hra – udržitelnost hospodaření (ZŠ, SŠ) – převedení simulační hry do webové podoby 

(aplikace), použitelné pro výuku ve školách. Počítáme s pilotním ověřením na 8 skupinách žáků 

a proškolením cca 15–20 pedagogů škol v druhých 2 letech projektu, až bude aplikace připravena. Pro 

proškolené pedagogy pořídíme v potřebném množství sady výukových pomůcek a herních karet pro 

realizaci aktivity se třídou žáků. Realizuje partner projektu LIPKA. 

16. PIK-tábory, PIK-kroužky – tvorba metodických námětů pro realizaci zájmového vzdělávání v oblasti 

PIK s žáky ve školách a školských zařízeních. Připraveny budou kroužky a tábory, proběhne jejich pilotní 

ověřování. Tématem bude např. práce se dřevem a dalšími přírodními materiály, tvorba výrobků pro 

všední život i ochranu přírody, výtvarné aktivity s ohledem na životní prostředí apod. Pilotní ověřování 

námětů po 3 roky na 3 pracovištích – 9 běhů PIK-kroužku, 6 běhů (příměstského) PIK-tábora. 

K prezentaci námětů pedagogům budou uspořádány minimálně 3 semináře v druhé části projektu 

a vytvořeno minimálně 20 metodických listů. Zajištěno bude vybavení dílenských učeben pro realizaci 

aktivit. Bude podpořeno rozšíření podnikavosti i do mimoškolního vzdělávání dalších SVČ a DDM v JMK 

formou školení pedagogů zájmového vzdělávání a zlepšením jeich zázemí pro práci tak, aby byli 

schopni rozšířit podnikavé aktivity do 5–15 SVČ v JMK. Pro podnikavé kroužky bude využita 

zpoplatněná metodika podnikavého kroužku Lovci podnikavých duchů (sada 30+30 podnikavých 

schůzek, celkem po 3 roky projektu) a připravena vzorová  metodika podnikavého tábora. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 16x program podporující podnikavost realizovaný pro školy/pedagogy/žáky v JMK 

- 60–80x zapojená školská zařízení 

- 150 x realizovaný žákovský miniprojekt 

- 65x projektový či tematický den za měřený na podnikavost 

- 4x nová nebo inovovaná webová aplikace pro podnikavé programy 

Zapojení partnerů:  
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P01 LIPKA – koordinace celé podaktivity P-PODPORA. 

P01, P02 – rozdělení realizace jednotlivých programů mezi partnery P01 a P02 je uvedeno přímo 

v popisu programů. 

P32 EKOgymnázium – metodické vedení programu Extratřída, realizace žákovských miniprojektů 3x a 

projektových dní 3x. 

P33 Gymnázium Boskovice – realizace žákovských miniprojektů 3x a projektových dní 3x. 

KA02-5 P-PROGRAMY SDÍLENÉ Z JINÝCH REGIONŮ 

Jedná se o INSPIRACI ze zahraničí – příklady dobré praxe, které měl žadatel možnost sdílet v rámci 

meziregionálního projektu E-COOL. V rámci tohoto projektu měl žadatel možnost vyměňovat 

zkušenosti a vidět konkrétní příklady dobré praxe v rámci podpory podnikavosti v dalších devíti 

regionech napříč Evropou. V návaznosti na oblast podnikavosti v KAP II budou vytvořeny a pilotně 

vyzkoušeny některé prvky ze sdílených příkladů dobré praxe formou vytvoření nových programů pro 

pedagogy a studenty. 

1. Entrepreneur+ – rumunský program založený na on-line podpoře pro podnikavost, koncepce je 

propojená i se setkáváním. V ČR neexistuje dosud žádná kvalitní on-line podpora komplexního rozvoje 

podnikavých kompetencí. Produkt může mít dlouhou udržitelnost i po skončení podpory z projektu. E-

learningové lekce budou zaměřeny na rozvoj podnikavých kompetencí a na akceleraci environmentální 

složky podnikatelského/podnikavého nápadu. Lekce budou doplněny návodnými videi či webinářem. 

Podnikavý plán, který skupina studentů za podpory e-learningu vyvine, bude prezentován na 

společném setkání. Ti nejlepší budou vybráni a formou žákovského miniprojektu zrealizují svůj plán.   

Plánovány jsou dva běhy on-line kurzu.  

2. Leadership program – navazující produkt rozvoje podnikavosti na fungující produkt JA Latvia. V ČR 

neexistuje cílená a dostupná (geograficky, finančně) podpora rozvoje leadership kompetencí 

a environmentální osvěty pro žáky na školách. Půjde o tři běhy leadership kurzu pro studenty SŠ, jejich 

setkávání a školení, společný výstup a vlastní dílčí výstupy ve škole, ze které mladý leader pochází. 

Nejedná se o podporu tříd nebo týmů, jedná se o individualizovanou podporu mladých leaderů – 

jednotlivců.  

3. Youth Entrepreneurship Summer Program – adaptován bude program pro české prostředí podle 

vzoru z řeckého regionu Attica. Půjde o čtyři běhy pobytového vícedenního podnikavého workshopu 

studentů SŠ. Obsahem je intenzivní podnikavý i environmentální trénink zakončený společným, 

projektově vytvořeným výstupem. Obdobně vznikne i koncept workshopu pro učitele – dva běhy tzv. 

letní školy pro učitele. Učitelé získají nástroje, které využijí ve své další výuce. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 1x on-line nástroj vycházející z Enterpreneur+ k podpoře podnikavosti  

- 3 leadership kurzy pro cca 15–20 studentů 

- 9x realizovaný žákovský miniprojekt 

- 4 pobytové podnikavé školy vždy pro cca 20 studentů  

- 2 letní školy pro cca 15 učitelů 

 

Zapojení partnerů:  
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P01 LIPKA – koordinace celé podaktivity P-INSPIRACE, realizace programu Enterpreneur+, spolupráce 

na programech Leadership a Youth Enterpreneurship. 

P02 JIC – spolupráce na realizaci podaktivity, koordinace a realizace programů Leadership a Youth 

Enterpreneurship. 

KA02-6 P-KREATIVITA  

Tato podaktivita si klade za cíl vytvořit centralizované místo pro vzdělávání učitelů v oblasti herní 

tvorby a příbuzných oborů. Jedná se o obory game design, grafický design, informatika, programování, 

animace, matematika, fyzika, malba, zvukový design a marketing. 

Vznikne tak zázemí pro kvalitní herně vzdělávací komunitu, která bude pracovat na zlepšení odborného 

vzdělávání a zvyšování kvality výuky na grafických, informatických a uměleckých středních školách. 

Vzdělávání bude realizováno formou workshopů, přednášek (od odborníků z praxe a zkušených 

vysokoškolských pedagogů) a společnými reflektivními setkáními, jejichž výstupem budou vzdělávací 

metodiky pro současné a budoucí obory herní tvorby. 

Centrum bude také sloužit žákům základních a středních škol jako prostor pro získávání informací 

a seberealizaci ve tvorbě deskových a počítačových her prostřednictvím zájmových kroužků, 

víkendových soustředění (game jamů) a webovým portálem informujícím o možnostech kariéry 

v herním odvětví společně s odkazy na vhodné vzdělávací materiály. 

KA02-6.1 Studentský klub herní tvorby  

V rámci této podaktivity vznikne středoškolský kroužek s názvem “Studentský klub herní tvorby”. Cílem 

klubu je přiblížení herní tvorby žákům uměleckých oborů.  

Náplň je koncipována jako cyklická, kdy je během školního roku probrán celý průběh produkce hry: od 

nápadu a koncept, přes prototypování, programování, výtvarnou stylizaci a testování až po finalizaci 

herního produktu. V průběhu jsou představeny jednotlivé profese vycházející ze struktury herních 

studií jako concept artist, level designer, animátor, game designer nebo tester a návštěvníci kroužku si 

mohou vyzkoušet každou z nich. Žáci vytváří herní prototypy, jednoduché hry a náměty na hry 

obsahující komplexnější herní mechaniky.  

Klub se zabývá deskovými a digitálními hrami – nejen jejich tvorbou, ale také kritickou analýzou 

současných her, diskuzí nad herními mechanikami a systémy. V diskuzích je probírána míra imerze her 

a jejich kulturní dopad. Účastníci jsou vedeni ke kritickému myšlení a rozvoji komunikačních 

a prezentačních dovedností.  

Pro účely vyhledávání a podpory mladých talentů herní tvorby bude zároveň realizován každý týden 

kroužek pro žáky II. stupňů základních škol. Délka kroužku bude dvě hodiny a jeho účelem bude získání 

zodpovědného přístupu ke hraní her, prohlubování zájmu tvořit svůj vlastní herní obsah (modely, 

levely, mody do her) a vnímat hru jako umělecké médium. O chod kroužku se bude starat dvojice 

pedagogů zaměstnaných na DPČ s hodinovou sazbou. 
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Výstupy klíčové podaktivity: 

- Týdenní vedení kroužku “Studentského klubu herní tvorby”  

- Týdenní vedení kroužku pro žáky II. stupňů základních škol  

KA02-6.2 Game jam 

V rámci projektu budou organizovány 2x ročně Game jamy – setkání, na kterých jsou týmy žáků 

vyzvány, aby za víkend vytvořily funkční hru. Touto formou dochází k intenzivnímu nabírání zkušeností 

a následnému získávání zpětné vazby od odborníků z praxe. Účastníci si tak v průběhu dvou dnů 

vyzkouší jednotně celý proces herní tvorby. Časové omezení vede k rozvíjení schopnosti organizace 

práce, vedení a spolupráci v týmech.  

Organizace game jamů bude připravována středoškolskými učiteli dle vzoru game jamů pořádaných 

vysokými školami např. na Fakultě výtvarných umění VUT Brno. Jde o specifickou aktivitu, pomocí které 

si organizátoři akce mohou vyzkoušet práci se žáky různých středních škol, sledovat jejich chování 

v rámci vytvořených týmů a následně pracovat s žáky s talentem pro různé oblasti kreativního průmyslu 

(grafika, audio, video, tvorba scénářů apod.) 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 2x ročně Game Jam 

KA02-6.3 Vytvoření platformy 

Pro vyhledávání a podporu talentovaných žáků směřujících k tvorbě herní tvorby bude vytvořena 

platforma Chci dělat hry, která bude mapovat a představovat veřejnosti možnosti studia herní tvorby 

v Jihomoravském kraji. Mapovány budou volnočasové kroužky, základní, střední a vysoké školy. 

Možnosti vzdělávání budou k dispozici na nově vytvořených webových stránkách chcidelathry.cz 

s popisem zaměření jednotlivých institucí a odkazy na vhodné vzdělávací materiály herní tvorby. 

Součástí platformy bude i odborník z praxe, který bude osobně konzultovat zájemcům jejich portfolia 

nebo vize, a odkazovat je na vhodné vzdělávací instituce nebo herní studia. Správce obsahu bude 

zaměstnán na DPČ. Stránky bude vytvářet web designer zaměstnán na DPP. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- webový rozcestník Chci dělat hry 

- poskytování individuální kariérní poradenské činnosti 

KA02-6.4 Setkávání pedagogů a tvorba metodiky 

V rámci podaktivity bude zahájeno pravidelné setkávání pedagogů herní tvorby v intervalu 6x za rok. 

Cílem aktivity je udržovat zdravou podobu herního ekosystému sdílením zkušeností pedagogů, 

společnou aktualizací učebních plánů a způsobů výuky. Setkávání je potřebné pro podporu rozvíjení 

oborových dovedností v rychle se vyvíjejícím oboru. Předpokládaný průměrný počet účastníků jednoho 

setkání je 10 a délka setkání 3 hodiny.  

Poloviny z plánovaných setkávání se budou účastnit odborníci z praxe, kteří budou přednášet 

pedagogům o současných trendech herního vývoje, popisovat tvorby konkrétních her a sdílet 
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zkušenosti z praxe. V počítačových učebnách budou ukazovat pracovní postupy specifické pro jejich 

povolání a praxi, a demonstrovat technologické možnosti.  

V rámci tvorby náplně školního vzdělávacího plánu pro obor Game Art vznikne metodika herního 

vzdělávání, která bude vycházet z praxe realizovaných v rámci kroužků, současné teorie herní 

gramotnosti a uměleckého vedení. Metodika bude vypracována ve formě vzdělávacích modulů – 

časově omezených celků s jasným výstupem, popisem přípravy a způsobem realizace. 

Metodika bude popisovat zapojení modulů do školního vzdělávacího plánu, a bude se snažit zachytit 

přístupy k tvorbě hodin pro střední školy. Obsáhne témata důležitá pro herní produkci: komunikaci 

mezi uměleckými a technickými profesemi, týmovou práci, analýzu a tvorbu herních mechanik 

a systémů, vizuální vyprávění, teorii interakce, práci v grafických programech, základy algoritmizace 

a další.  

Výstupní dokument bude veřejně dostupný a nabídne učitelům podklady pro vhodné způsoby 

digitálního vzdělávání a adekvátní práci s tvůrčí činností žáka střední školy, metody pro práci s jeho 

silnými a slabými stránkami tak, aby žák rád tvořil, a budoval své portfolio. Budou zde reflektovány 

obecné problémy nedostatku motivace a vytrvalosti ve tvůrčí činnosti žáků. Dokument bude obsahovat 

seznam vhodné literatury, online digitálních zdrojů a soupis pedagogických postupů. 

Metodik bude k dispozici pro podporu implementace metodik do školních vzdělávacích plánů a aktivit 

dalších škol, kam bude vyjíždět a pomáhat se zaváděním. Metody a způsoby bude prezentovat na 

pravidelných pedagogických setkáních, bude je revidovat a reflektovat jejich případy uvádění do praxe.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 3 x ročně setkávání pedagogů herní tvorby s přenosem příkladů dobré praxe  

- 3 x ročně setkávání pedagogů za vedení lektora – odborníka z praxe 

- Metodika digitálního vzdělávání v oblasti grafického designu a herní tvorby  

- Podpora pedagogů v jejich působištích, 2 návštěvy ročně spojené s reflexí zavádění 

představovaných metodik 

KA02-6.5 Vybudování centra herního vzdělávání 

Veškeré ostatní podaktivity specifikují možnosti pro zlepšování stavu herního vzdělávání 

Jihomoravského kraje – jak v pedagogické, tak žákovské rovině. K tomuto účelu bude vybudováno 

zázemí pro odborné vzdělávání pedagogů a žáků v rámci digitálních technologií, grafického designu 

a herní tvorby. V rámci projektu vzniknou 4 komplexní učebny pro herní vzdělávání. 

● Počítačová učebna 1 - “Izolátor” 

● Počítačová učebna 2 - “Kumulátor” 

● Gamedesignová místnost 

● Dílenská místnost 

Obě počítačové učebny slouží k tvorbě digitálních her a budou dohromady vybaveny 28 pracovními 

stanicemi, jaké jsou běžné ve většině herních studií tak, aby plynně zvládaly práci v dostupných herních 

enginech – plánována je výuka v programech Unity Engine a Unreal Engine, které jsou pro žáky zdarma 

dostupné, ale jsou náročné na hardwarové požadavky. Tato náročnost se projevuje nejčastěji 



 

20 
  

v momentě, kdy jsou do herního enginu importovány materiály z ostatních grafických a zvukových 

softwarů a tyto materiály má žák za úkol zoptimalizovat s výkonem pro výslednou hru. 

Materiály pro přípravu her budou žáci vytvářet na stejných počítačích v softwarech, které jsou žákům 

běžně dostupné – jedná se hlavě o 3D modelační nástroj Blender, který vyžaduje dostatečně výkonnou 

konfiguraci centrální procesorové jednotky, grafické karty a operační paměti. Pro zpracování zvuku 

bude potřeba zakoupit základní studentskou verzi programu Ableton Live. 

Herní tvorba je specifická svým příslušenstvím, které je k počítačové stanici potřeba. Každý počítač je 

nutné vybavit klávesnicí vhodnou pro programování, základní myší, herním ovladačem, aby žáci mohli 

testovat reakci hry na uživatelské vstupy, kvalitními sluchátky pro vytváření zvukového a hudebního 

doprovodu a grafickým tabletem sloužícím k texturování, modelování, digitální malbě a kresbě. 

Pro názorné představení pracovního postupu všem žákům budou obě učebny vybaveny projektory, 

které umožní prezentovat látku i za přístupu přirozeného světla do učebny. 

Gamedesignová místnost bude disponovat mobilním nábytkem – přesouvatelnými stoly, židlemi, 

a akustickými paravány tak, aby žáci mohli být sdružováni nebo děleni libovolně dle úkolů a podstaty 

práce. Vyučovat se zde bude základ herní tvorby – game design, konkrétně analýza důležitých her, 

tvorba herních mechanik a herních prototypů jak deskových, tak digitálních her. Kromě tvorby bude 

místnost sloužit k prezentaci prací a zlepšování tzv. “soft skills”: týmové práce, komunikačních 

dovedností, plánování času a schopnost přijímat a dávat kritiku. 

Pro možnost analýzy klíčových počítačových her bude k dispozici jedna počítačová stanice napojená na 

širokoúhlou televizi s dostatečně širokým vyzařovacím úhlem a dostatečnou velikostí tak, aby všichni 

viděli obsah. Kromě toho budou v učebně k dispozici různé druhy herních konzolí od různých výrobců 

konzolí (firem Sony, Nintendo a Microsoft) , protože velká část důležitých her je tvořena jen na zařízení 

specifického výrobce. 

Součástí vybavení učebny bude i knihovna obsahující důležitou literaturu týkajícící se herní tvorby 

a spřízněných oborů spolu s knihovnou významných digitálních a deskových her, které by měli žáci znát, 

aby mohli úspěšně herně tvořit.  

Pro možnost pořádání víkendových soustředění – game jamů a možnosti zpracovávat referáty bude 

gamedesignová místnost vybavena 14 herními notebooky, což umožní prostor plně vyklidit a využívat 

prostor k dalším vzdělávacím aktivitám. 

Dílenská místnost bude sloužit k fyzickým činnostem spojených s tvorbou her. Bude se zde nacházet 

sada fotoaparátů, kterými studenti budou fotit reference, textury a materiály pro digitální hry. 

Fotoaparáty pedagogům dovolí jednoduše vyučovat studenty kompozici, barvu, vizuální vyprávění, 

práci se světlem a velikostmi záběrů – prostředky, které jsou často využívané v herní tvorbě. 

Pro kvalitní záznam běžné kresby bude instalována jedna počítačová stanice s připojeným skenerem, 

jehož výstupy si žáci budou moci přeposílat do svých pracovních stanic v počítačové učebně.  

Obdobně bude fungovat ruční 3D skener, který umožní žákům rychlý záznam prostorových dat. Žákům 

dovolí tvar jednoduchých objektů převést do digitální podoby bez ztráty proporcí, a následně je pak 

zpracovávat v dalších 3D modelačních nástrojích. 
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V dílenské místnosti budou k dispozici sady audio nahrávacího zařízení, které je potřebné k nahrávání 

ruchů, zvuků, hudby a hlasu. Sady budou přenositelné pro možnost nahrávání v přírodě nebo 

v nahrávacím studiu školy. Pro následnou úpravu nahraného materiálu v terénu budou využívány 

notebooky z gamedesignové místnosti. 

Místnost bude obsahovat několik velkých stolů, na kterých budou žáci kreslit podklady k jejich hrám 

a také jeden dílenský stůl se svěrákem a řezací podložkou pro vytváření deskových her z dřeva a papíru, 

včetně herních plánů a figurek pomocí základních pracovních nástrojů. 

Pro prezentaci výrobních a kreslících technik při práci s fyzickým i digitálním materiálem bude v učebně 

k dispozici projektor a reproduktory napojené na již zmíněnou pracovní stanici. Projektor musí mít 

dostatečnou světelnost, aby mohli žáci kreslit za přirozeného světla a zároveň viděli projekci na stěně 

učebny. 

Veškeré prostory Centra herního vzdělávání budou využívány v rámci zájmových kroužků 

“Studentského klubu herní tvorby” a kroužku pro žáky základních škol.   

Prostory budou sloužit k setkávání pedagogů a diskuzi o způsobech pedagogické činnosti. Pedagogové 

budou mít možnost využít učeben k vyzkoušení metodik, metod a postupů práce při výuce žáků. 

Pro potřeby game jamů budou prostory ideálním působištěm žákovské a studentské tvorby. Koncepce 

uspořádání a vybavení prostoru dovoluje nerušené týmové i individuální práce.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- Počítačová učebna 1 - “Izolátor” 

- Počítačová učebna 2 - “Kumulátor” 

- Gamedesignová místnost 

- Dílenská místnost 

Zapojení partnerů:  

P03  Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 
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KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů 

Cílem klíčové aktivity je podpora kariérového poradenství prostřednictvím zvýšení kompetencí 
pedagogických pracovníků nejen partnerských středních škol, podpory síťování škol, vytvořením 
zázemí pro výměnu zkušeností a spolupráci pedagogů. 

Kariérové poradenství a zejména jeho rozvoj ve školském vzdělávacím systému je jedním 

z předpokladů pro budoucí dobré uplatnění jedince na trhu práce. Z pohledu očekávaných změn trhu 

práce (digitalizace, flexibilita a nutná změna profese několikrát během života) je nutné systematicky 

a cíleně rozvíjet kariérní rozvoj jedince. Tím je možné do budoucna více zlepšovat adaptabilitu člověka 

na jeho cestě k dobrému uplatnění na trhu práce a eliminovat částečně některé nežádoucí jevy jako 

jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo 

kvalifikovaná pracovní síla pro klíčové obory firem JMK.   Z potřeb JMK vyplynulo několik oblastí pro 

další rozvoj: Podpora kompetencí klíčových aktérů školy, Podpora kariérových kompetencí žáků; 

Předčasné odchody – podpora škol a  Popularizace témat kariérového poradenství. 

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně 
vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a zařízení v JMK, kteří pomocí zvolených dílčích 
podaktivit zvýší svoje odborné a metodické kompetence v oblasti kariérového poradenství. Projekt 
těmito podaktivitami reaguje na potřebu hlavní cílové skupiny získat metodickou podporu, sdílet 
příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze základních a středních škol. 
Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými 
pracovníky, jejich vedením i samotnými školami. 

Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském 
kraji. Dojde ke zvýšení odborných dovedností u nepřímo podpořených dětí a žáků, na které budou 
působit podpoření pedagogičtí pracovníci síťovaných škol. 

Dalšími cílovými skupinami, které bude nepřímo podporovány informacemi a aktivitami kariérového 
poradenství, jsou rodiče žáků a veřejnost. 

Do této klíčové aktivity bude zapojena následující partnerská organizace: 

Číslo  Partner 

P04 JCMM, z.s.p.o. 

Velkou část podaktivit bude realizovat partner, některé dílčí aktivity potom žadatel. 

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu je uveden ve zvláštní příloze č. 10. 

Plánované činnosti jsou v souladu s cíli KAP JMK: 

• Dílčí cíl I.E1.1: ,,Zlepšit úroveň dovedností žáků SŠ v oblasti kariérových kompetencí“ 

• Dílčí cíl I.E1.3: ,,Potvrdit výběr vzdělání u oborů E ve spolupráci s kariérovým poradcem na 
škole“ 

• I.E2.: „Zlepšit klima školy - posilovat kompetence klíčových aktérů školy“ 

• II.E1.: „Popularizovat a zvyšovat povědomí o kariérovém poradenství (týká se ZŠ i SŠ)“ 
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Podpora kariérového poradenství je rozdělena do následujících podaktivit: 

KA03-1 Podpora kompetencí klíčových aktérů školy 

V první fázi dojde k oslovení vhodných partnerů pro realizaci  školení lektorované zahraničním 

lektorem. Bude zajištěn překlad. Při výběru vhodného školení budou brány v potaz zejména tato 

kritéria: zkušenosti se vzděláváním pedagogů, více jak 5letá zkušenost se vzděláváním pedagogů 

v oblasti leadershipu nebo měkkých témat (komunikace pedagog - žák, syndrom vyhoření, 

asertivita…aj.). Část podaktivity věnující se přenosu dobré praxe ze zahraniční (formou školení) bude 

realizovaná první dva roky projektu. Účastníci projektu budou mít možnost inspirovat se zahraniční 

zkušeností a vhodné prvky aplikovat do praxe. Přenos do praxe bude sledován hodnotícím dotazníkem 

(vytvořeným realizačním týmem) ze školení mapujícím aplikaci témat, které byly součástí této aktivity 

v praxi účastníka projektu. U materiálů, které účastníci obdrží, dojde k přeložení a jejich publikování. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci čerpat individuální podporu koučů nebo mentorů. Požadavky na 

kouče – certifikovaný koučovací kurz a min. 100 hodin praxe v oblasti koučování, znalost školského 

prostředí. Požadavky na mentora – mentorský kurz nebo působení ve školním prostředí více než 5 let, 

min. 80 hodin mentorské praxe. Pedagogičtí pracovníci budou mít možnost si jedenkrát v průběhu 

projektu změnit kouče nebo mentora. Individuální podpora umožňuje lépe naplňovat potřeby jedince 

a dávat prostor pro řešení problémů. 

Vedle individuální podpory pedagogických pracovníků je součástí podaktivity i skupinová podpora 

pedagogických pracovníků, jejímž cílem je podpořit pedagogický tým na dané škole, umožnit větší 

kolegiální podporu a sdílení. Skupinová podpora bude realizována v první fází jako mapování potřeb 

škol, reflexí těchto potřeb je tvorba okruhů a témat, realizace školení (okruhů a témat) a evaluace 

přínosu v oblasti rozvoje pedagogického pracovníka.   Žádoucí je, aby se školení účastnili vždy 

minimálně 4 pracovníci školy a to z důvodu podpory sdílení aplikace tématu do praxe. Školení a témata 

budou  vycházet z potřeb pedagogického sboru, ale současně budou přinášet i aktuální témata ve 

vzdělávání pedagogů jako je zvládání obtížných situací, efektivní komunikace mezi žákem 

a pedagogem, asertivita nebo syndrom vyhoření aj.  Školení na sebe navazují (budou realizována ve 

frekvenci 6-9krát za školní rok), podporují lepší klima školy a pomáhají  tím předchází nežádoucím 

negativním jevům (šikana, klesající motivace žáků o vzdělávání, předčasné odchody ze vzdělávání). 

Současně pomáhají zvyšovat budování „týmu ve škole.“  Školení vycházejí z vize, že pedagogický 

pracovník je lídr a je klíčové jej podpořit v těchto dovednostech. Veškeré podklady budou k dispozici 

na webových stránkách v rámci separátní podstránky či záložky. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 2krát za období projektu realizované školení  v rozsahu 2 dnů vedené zahraničním lektorem  

- cca 40 proškolených pedagogických pracovníků (20 škol x 2 osoby za každou školu) v rozsahu 

16 hod.  

- přeložené materiály volně dostupné na webových stránkách 

- vyplněný hodnotící dotazník ze strany zapojených pedagogických pracovníků mapující po půl 

roce aplikaci získaných zkušeností na školení 

- 30 osob, které využily individuální podporu (koučink, mentoring) 

- 30 reflexí účastníka mentoringu a koučinku mapující přínos dané podaktivity s přidanou 

hodnotou do praxe 
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- metodika na leadership (1ks) 

- 300 proškolených osob (20 škol, 15 zapojených osob z každé školy v rozsahu nad 30 hod.) 

KA03-2 Popularizace témat kariérového poradenství 

Podaktivita v sobě kombinuje prvky individuální podpory pedagogického pracovníka v oblasti 

marketingové strategie kariérového poradenství (touto strategií rozumíme systematickou propagaci 

kariérového poradenství vně a uvnitř školy) – individuální podporu poskytuje odborník, který se danou 

problematickou zabývá min. 3 roky a má zkušenosti s moderními sociálními technologiemi (např. 

Facebook, Instagram…aj.). Pedagogický pracovník může čerpat tuto podporu formou prezenčních nebo 

online  konzultací ve výši maximálně 8 hodin. 

Pro podporu kariérového poradenství navenek bude vytvořena platforma pro sdílení dobré praxe. Tato 

platforma bude zahrnovat jak podněty od účastníků projektu, tak podněty v oblasti kariérového 

poradenství ze zahraničí. Účastníci projektu budou moci osobně sdílet zkušenosti prostřednictvím této 

platformy formou prezenční i formou online, jelikož činnost platformy bude prezentována i ve formě 

webové záložky na webové stránce. 

Součástí podpory kariérového poradenství pro širší povědomí bude realizace konferencí.  Odpolední 

součástí konferencí budou i workshopy zaměřené na marketingovou strategii a podporu tématu 

kariérového poradenství napříč předměty. Popularizace tématu pro veřejnost bude podpořena i účastí 

realizačního týmu na významných akcích JMK směřujících k volbě povolání (Veletrh Gaudeamus, 

Festival vzdělávání…aj. ). V této podaktivitě dojde k vybudování podpůrné sítě exkurzí propojující ZŠ 

a SŠ prostředí a SŠ s firemním prostředím. Díky této aktivitě školy mohou navštívit firmu, aby žáci získali 

lepší povědomí o daném oboru před volbou oboru. Součástí bude i online poradna, která bude mít za 

cíl poskytovat online poradenství pro žáky v JMK týkající se profesní volby. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 3 konference a 1 webová platforma 

- vytvořená stránka s exkurzemi / platforma pro sdílení dobré praxe 

- účast na veletrzích 

- 15  individuálních konzultací zaměřených na marketingovou strategii 

KA03-3 Podpora kariérových kompetencí žáků - Portfolia 

V první fázi projektu dojde ke sběru podkladů k tématu portfolia ze zahraničí a ČR (inspirací mohou být 

země jako je Švýcarsko se svým modelem CH-Q, který mapuje kompetence a má již více jak 60letou 

zkušenost se sběrem a dokládáním kompetencí). Realizační tým navrhne možnou podobu portfolia. 

Tato podoba portfolia bude poskytnuta k připomínkách pedagogům ZŠ a SŠ (4 osoby ZŠ, 4 osoby SŠ) 

a případně bude doplněna o jejich podněty z praxe. K finální verzi bude vytvořena metodika pro 

pedagogické pracovníky, jak vést žáky k vedení tohoto portfolia. Pro lepší uchopení budou pedagogičtí 

pracovníci v některých částech vedení portfolia prakticky proškolení a dojde ke vzniku vzdělávacích 

modulů pro práci s portfoliem. Vzdělávací moduly budou realizovány 6-7x za rok a pedagogický 

pracovník bude pracovníkem projektu veden k tomu, aby získané znalosti využil ve svých hodinách. Po 

proškolení dojde k realizaci dané aktivity ve škole (minimálně 3x za dobu aktivní účasti v projektu 

pedagogický pracovník realizuje aktivitu na škole, celkem bude zapojeno max. 12 škol), za podpory 

metodické i technické ze strany vedení projektu. Realizační tým projektu vytvoří i kritéria, na jejichž 
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základě bude možné hodnotit portfolio body - tím dojde ke snazšímu případnému využívání portfolia 

jako nástroje pro bodové hodnocení u přijímacích zkoušek. Pro školy SŠ, které chtějí mít portfolio 

bodově ohodnoceno u přijímacích zkoušek, bude vytvořen také doporučený systém hodnocení. Bude 

vytvořena aplikace, kde budou mít žáci možnost si portfolio dát do digitální formy. Na stránkách 

příjemce v rámci separátní podstránky či záložky dojde ke zveřejnění výstupů této podaktivity tak, aby 

veškeré informace a poznatky k tomuto tématu byly volně dostupné. Pedagogové, kteří budou chtít 

zavést portfolio, dostanou praktické rady a tipy, jak postupovat. Pro zvýšení dostupnosti bude vytvořen 

webinář na téma „Práce s portfoliem v kariérovém poradenství“. Součástí podaktivity je i vytvoření 

dotazníku, který bude mapovat stav kariérového poradenství na dané škole ve směru k potřebám 

portfolia. Tento dotazník bude navržen realizačním týmem a upraven na základě připomínek od 

pedagogických pracovníků. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- vytvořená doporučená forma portfolia pro žáky (1 ks) 

- metodika pro pedagogy k vedení portfolií (1 ks) 

- metodika pro SŠ v oblasti hodnocení portfolia (1 ks) 

- vzdělávací moduly pro pedagogy, kteří na školách povedou portfolio (12 ks) 

- 15 proškolených pedagogických pracovníků (v rozsahu 22 hod.) 

- webová aplikace na tvorbu portfolia, u této aplikace současně budou veškeré výstupy dané 

aktivity a včetně sběru informací k danému tématu (1 ks) 

- webinář (1 ks) 

- realizace dané aktivity na škole (minimálně 3 x za dobu aktivní účasti v projektu, celkem bude 

zapojeno max. 12 škol, rozsah 8 hod.) 

KA03-4 Podpora kariérových kompetencí žáků - motivační rozhovory 

Podaktivita bude realizovaná na školách, které mají obory E. V první části projektové podaktivity dojde 

k navržení možné struktury motivačních rozhovorů, které mohou pedagogičtí pracovníci využít ve své 

práci zejména k tomu, aby mohli ověřit skutečný zájem u žáků, kteří nastoupili do prvních ročníků o 

zmíněný obor. Částečně se tak předchází možnosti, že žák školu opustí nebo že opustí úplně vzdělávací 

systém. Motivační struktura bude navržena ve spolupráci s pedagogickými pracovníky.  V této struktuře 

motivačních rozhovorů budou pedagogičtí pracovníci proškoleni a podpořeni formou konzultací, aby 

tuto podobu aktivně realizovali na dané škole. Budou vytvořeny a realizovány workshopy s cílem 

předat dobré zkušenosti pro pedagogické pracovníky, workshopy se zaměří na sebezkušenost žáků, 

motivaci a také učební styl a nastavení studijních cílů. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 5 proškolených pedagogů v rozsahu 12 hod.  

- 6 realizovaných workshopů 

- vytvořená struktura motivačního rozhovoru (1 ks) 

- Metodika (1 ks) 

KA03-5 Předčasné odchody – podpora škol 

Podaktivita bude zahájena tím, že dojde ke zmapování důvodů předčasných odchodů (budou osloveny 

školy s možností se zapojit do této části, primárně budou osloveny školy, které mají vysoké procento 

žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem). Dojde k sumarizaci výstupů k tématu v zahraničí i 
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českém kontextu a porovnáním s výsledky před 3 lety. Následně realizační tým navrhne  vhodné 

postupy a techniky vhodné pro práci s žákem ohroženým předčasným odchodem. Pro školy, které mají 

vysoký podíl žáků ohrožených předčasným odchodem bude realizován blok vzdělávání s těmito 

tématy: 

1. kariérové cíle 

2. vlastní styl učení 

3. téma rozhodování 

4. jak eliminovat studijní neúspěch 

Témata obecně směřují k podpoře a motivaci žáků pro studium. Série workshopů směruje k tomu, aby 

se posílily kompetence pedagogických pracovníků v oblasti podpůrných opatření směřujících 

k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání. Výstupy z této podaktivity budou sdíleny v odborných 

časopisech věnujících se kariérovému poradenství a na odborných konferencích. 

Další cílenou aktivitou ovlivňující prevenci předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání je 

soubor navazujících aktivit směřujících k plánování budoucí profesní kariéry žáků 2. stupně ZŠ 

a odpovídajícího výběru střední školy. Jihomoravský kraj ve spolupráci s kariérovými poradci JCMM 

povede informační kampaň pro výchovné a kariérové poradce ZŠ. Budou centralizované aktuální 

informace pro žáky a rodiče o podmínkách příjímacího řízení v daném školním roce, termínech, 

kapacitách otvíraných oborů na středních školách, možnostech poskytování služeb kariérového 

poradenství v JMK apod. Dalším stupněm bude Festival vzdělávání, který naváže na okresní přehlídky 

středních škol a návštěvníkům navíc zprostředkuje prezentace řady konkrétních řemesel a oborů ve 

vazbě na významné zaměstnavatele v regionu. V jeho rámci budou pro návštěvníky poskytovány také 

konzultace kariérových poradců z JCMM, ÚP, občanských sdružení nebo kariérových center vysokých 

škol. Na Festival vzdělávání v poslední fázi navážou dny otevřených dveří na jednotlivých středních 

školách, které umožní návštěvníkům poznat prostředí předem vytipované školy přímo v reálném 

prostředí a završit tím cílený výběr správného oboru vedoucího k přípravě na budoucí profesní kariéru.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 10 realizovaných školení v rozsahu 3 hod. pro 8 pedagogických pracovníků 

- stanovení vhodných doporučení pro práci s žákem ohroženým předčasným odchodem (1 ks) 

- metodická příručka (1 ks) 

- účast na konferencích, min. 6 článků 

- aktualizované údaje o aktivitách kariérového poradenství v JMK přístupné přes web 

- zrealizovaná informační setkání s výchovnými a kariérovými poradci ZŠ 

- realizace Festivalů vzdělávání (3x) 
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KA04 Podpora gramotností 

Pro podporu gramotností chceme navázat na aktivity z projektů realizovaných v rámci implementace 

krajského akčního plánu I. Logická návaznost bude zachována u matematické gramotnosti, která 

využívá síťování pedagogů základních a středních škol napříč Jihomoravským krajem a vhodně doplňuje 

aktivity národního projektu SYPO v JMK. V oblasti čtenářské gramotnosti budou podpořeni učitelé 

odborných předmětů středních škol ve spolupráci s učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů na 

jednotlivých školách. V souvislosti s rychlým rozvojem digitalizace společnosti a v návaznosti na aktivity 

probíhající v době pandemie koronaviru, bude ve větší míře podpořen rozvoj digitální gramotnosti 

pedagogů a žáků škol. 

Do této klíčové aktivity budou zapojeny následující partnerské organizace:  

Číslo  Partner 

P04 JCMM, z.s.p.o. 

P05 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 

P07 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 

P10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

P17 
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková 
organizace 

P20 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace  

P31 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu je uveden ve zvláštní příloze č. 10.  

Plánované činnosti jsou v souladu s cíli KAP JMK: 

• I.C1.1 Zvyšovat zájem žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání a zvyšovat jejich zájem o studium 
polytechniky na SŠ 

• I.C3.1 Podporovat DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání na ZŠ a SŠ 

• II.C1 Nově zavést nebo rozšířit nabídku nepovinných aktivit v oblasti polytechnického 
vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ“ 

• II.C2.2 Podpora individuálního přístupu k žákům s mimořádným zájmem o polytechniku 

• I.G1 Budovat nebo obnovovat interní digitální infrastruktury škol včetně Wi-Fi pokrytí 

• I.G2 Rozšířit kompetence pedagogů pro rozvoj vzdělání v oblasti prevence kyberkriminality 
a zajištění kybernetické bezpečnosti 

• II.G1 Rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů v moderních výukových metodách 

Podpora gramotností je rozdělena do následujících podaktivit: 

KA04-1 Matematická gramotnost 

KA04-1.1 M-konzultační a poradenské centrum 

Cílem podaktivity KA04-1.1 je pokračování v činnosti sítě kolegiální podpory matematiků 

Jihomoravského kraje v návaznosti na již fungující strukturu. Zahájení činnosti matematického 

konzultačního a poradenského centra  a vytvoření jednotné  matematické platformy umožní zlepšení 

úrovně výuky matematiky na základních a středních školách pomocí transferu zkušeností, 
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matematických odborných diskuzí, organizace společného setkávání pedagogů, vyhledávání  

a metodické pomoci začínajícím pedagogům při výuce apod. Nedílnou činností bude pokračující 

spolupráce a koordinace aktivit v této oblasti s Národním pedagogickým institutem České republiky 

(dále NPI ČR), krajskou pobočkou pro JMK v Brně nejen na krajské úrovni, ale i na úrovni jednotlivých 

okresů JMK.  

Dvakrát ročně bude zorganizováno společné setkání pro pedagogy ZŠ a SŠ s odbornými garanty, 

konzultanty a matematickými poradci z jednotlivých okresů. Na tato setkávání mohou být přizváni 

odborní experti (popř. formou online webináře a jiných praktických "hodin"), kteří zajistí odbornost 

výstupu, dále zástupci NPI ČR, KrÚ JmK, MŠMT, MU Brno a dalších institucí. 

V rámci konzultačního dne (v předem stanovených termínech) budou v průběhu školního roku, (tj. 10x 

ročně, mimo období hlavních prázdnin), probíhat metodické konzultace s odbornými konzultanty. 

Témata vzejdou z podnětů  setkávání. V rámci konzultace bude i prostor k zapůjčení pomůcek 

a literatury.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- min. 2x ročně setkání matematických poradců s pedagogy v okresech s přenosem nápadů 

a odborných podnětů na okresech 

- 2x ročně společné setkání pedagogů matematiky Jihomoravského kraje  v prostorách JCMM, 
z. s. p. o.  

- 10x konzultace v sídle partnera 

KA04-1.2 M-výukové materiály 

Cílem dílčí aktivity je pokračovat v rozšiřování databáze ověřených výukových materiálů a v tvorbě 

nových materiálů k přímému využití na ZŠ a SŠ. Tyto materiály budou snadno dostupné v online 

prostředí ke sdílení příkladů dobré praxe a výukových materiálů pro cílové skupiny: pedagogičtí 

pracovníci, žáci, veřejnost. Tato platforma si klade za cíl nabízet materiály, které podporují rozvoj 

profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím aktivního využívání relevantních 

informací; materiály, které pomohou motivovat žáky k bádání v matematice a usnadnit jim porozumění 

matematických souvislostí, popř. pomoct jim s přípravou na zkoušky, popularizovat matematické 

postupy a vytvářet pozitivní image matematicky v očích laické veřejnosti. 

Bude také obsahovat aktualizované informace o klíčových podaktivitách projektu a výstupy z nich, a to 

zejména: příklady dobré praxe, výstupy z M-kroužků, pracovní listy a metodiku pro vedení 

matematických exkurzí, odkazy na zajímavé matematické webové stránky i další vzdělávání pedagogů, 

matematické soutěže, články apod.  

Průběžně budou odborní tvůrci M-materiálů  cíleně vytvářet matematické materiály podle požadavků, 

které vzejdou od pedagogů na setkáních M-konzultačního a poradenského centra a také na základě 

potřeby zpracovávat dostupné výukové materiály pro oblasti matematiky, které nejsou dostatečně 

pokryty kvalitními materiály např. z OP VK.  Vytvořeno bude cca 20 výukových materiálů za rok pro ZŠ 

i SŠ. 3 odborní recenzenti budou všechny materiály před zveřejněním odborně hodnotit a zajistí 

provedení korektury produktů s matematickým obsahem vytvořených v rámci projektu.  ICT specialista 

bude zajišťovat technicky  fungování databáze a programovat webové prostředí k výslednému 

zveřejnění materiálů.  
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Výstupy klíčové podaktivity: 

Rozšíření stávající databáze ověřených výukových materiálů pro matematiku a matematickou 

čtenářskou gramotnost přístupná na M-portálu (součást webu KAP JMK), který bude sloužit všem 

cílovým skupinám. 

KA04-1.3 M-dílny 

Tato vzdělávací aktivita je určena pedagogům matematiky pro zajištění jejich profesního růstu. 

Lektorem bude pedagog matematiky nebo odborník s vazbou na matematiku. Za rok proběhne celkem 

14 dílen (12x rozsah 2-4h, 1x 8h, 1x třídenní výjezd), kterých se mohou účastnit pedagogové se zájmem 

o dané téma. Témata a obsahová náplň dílen budou přímou vazbou na činnost a potřeby pedagogů, 

které vzejdou z M-konzultací. Část z nich bude věnována potřebám nadaných žáků v matematice a žáků 

se zvýšeným zájmem o matematiku např. pracujících v M-kroužcích. Tyto se mohou uskutečnit 

distanční formou např. formou webinářů. 

Většina dílen v délce trvání 2-4 hodiny proběhne v sídle  JCMM, z. s. p. o. V případě zájmu se budou 

některá témata M-dílen opakovat a realizovat ve všech  okresech kraje. Tyto M-dílny budou probíhat  

odděleně pro I., II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia a SŠ. Předpokládaná účast je 20 účastníků M-dílny, 

kterou povede odborný lektor.  

Dále bude zorganizována 1 x ročně celodenní M-dílna (délka trvání 8 hodin). Předpokládaná účast je 

15 účastníků M-dílny, kterou povede odborný lektor.  

Společná M-dílna pro pedagogy napříč všemi stupni ZŠ a SŠ bude realizována 1 x ročně v podobě 

třídenního  výjezdu spojeného s programem v neformálním prostředí tak, aby došlo k prostoru pro 

diskusi a sdílení praxe. M-dílna proběhne v délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů. JCMM, z. s. p. 

o. zajistí 3 odborné lektory na vybraná témata z různých oborů matematiky v  rozsahu max. 30 hodin. 

Této třídenní aktivity se může zúčastnit max. 30 osob včetně lektorů a organizačního týmu. Tato 

aktivita bude nově nabídnuta i studentům vyšších ročníků škol vzdělávajících pedagogy matematiky. 

Pedagogům bude zajištěno ubytování a strava, dopravu na místo konání třídenní školy si zajistí sami.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

-  42 dílen za celou dobu trvání projektu 

KA04-1.4 M-kroužky 

V průběhu dílčí aktivity budou vytvořeny matematické kroužky konzultací matematiky pro menší 

skupinky žáků, které budou sloužit k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků a ke zvýšení 

matematické gramotnosti a kompetencí žáků na I. a II. stupni základních škol, na středních školách 

všeobecných i odborných v jiných podmínkách než při běžné výuce ve škole.  Cílem M-kroužků je 

zvýšení úrovně znalostí matematiky u návštěvníků kroužků napříč základními i středními školami 

různých oborů a zaměření. Jedná se o kroužky konzultací (ne doučovací) otevřené všem zájemcům 

o rozvoj svých matematických schopností. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

Vytvoření 21 kroužků na podporu individuálních konzultací matematiky v návaznosti na již fungující - 

časový fond realizace jednoho kroužku je max. 6 vyučovacích hodin měsíčně  a  12,5 hodin (ne 

vyučovacích) příprava pedagoga  po celou dobu trvání projektu (mimo letních prázdnin). 1 x za rok 
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proběhne vzdělávací setkání realizačního týmu této podaktivity v rámci M-dílny, kde budou sdíleny 

poznatky a zkušenosti. Výstupem budou materiály sdílené ve vytvořené databázi, které projdou 

hodnocením a korekturou recenzentů. 

KA04-1.5 M-exkurze 

V rámci klíčové aktivity budou pořádány exkurze pro pedagogy a žáky se zájmem o matematiku 

a technologie s cílem zpopularizování matematiky při jejím používání v praktickém životě s důrazem na 

rozvoj mezipředmětových vztahů. M-exkurze mohou probíhat v zajímavých lokalitách, institucích, 

firmách, popř. mohou být samonosné a provedené nezávisle na daném prostředí. 

Lektoři vytvoří pro pedagogické pracovníky a žáky matematický studijní materiál i scénář průběhu M-

exkurze tak, aby učitelé mohli vést skupinu žáků (např. třídu, kroužek, řešitele matematických soutěží) 

na další exkurze samostatně. Za rok bude vytvořeno 7 tematických M-exkurzí pro I. st. ZŠ, II. st. ZŠ 

a víceletá gymnázia a pro SŠ. Pilotní běhy exkurzí budou probíhat průběžně během školního roku napříč 

všemi okresy Jihomoravského kraje, každý v rozsahu 2-4 hodin. Bude vytvořena databáze jejich scénářů 

a matematických  materiálů ke stažení pro cílovou skupinu.  

M-exkurze pedagogům a žákům umožní získat praktickou ukázku uplatnění matematických metod 

a jejich využití přímo v praxi. Pedagogové matematiky budou moci využít podklady k M-exkurzím nejen 

pro realizaci dalších exkurzí pro svoje žáky, ale např. i pro zpestření výuky matematiky, organizaci 

projektových dnů ve škole apod. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

Celkem bude vytvořeno 21 scénářů a výukových materiálů M-exkurzí na žánrově různá a zajímavá 

místa Jihomoravského kraje za projekt, proběhne příslušných 21 pilotních běhů.  Kapacita pilotního 

běhu M-exkurze je cca 30 žáků a pedagogický doprovod. 

KA04-1.6 M-soustředění 

V rámci klíčové aktivity se budou konat dvě  jednodenní matematická přípravná soustředění pro 

nadané žáky v sídle JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno.  

První jednodenní soustředění bude určeno  pro žáky, kteří se umístili na prvních místech v okresních 

kolech matematické soutěží pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7). Celkový počet osob, které se mohou 

soustředění účastnit, je max. 17 osob (14 žáků, 2 zástupci JCMM, 1 lektor). 

Druhé jednodenní soustředění bude určeno žákům SŠ, kteří se umístili na prvních místech v krajských 

kolech matematických soutěží. Celkový počet osob, které se mohou soustředění účastnit, je max. 

17 osob (14 žáků, 2 zástupci JCMM, 1 lektor). 

Výstupy klíčové podaktivity: 

Realizace 6 jednodenních soustředění za dobu trvání projektu. 
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KA04-2 Čtenářská gramotnosti 

Cílem podpory rozvoje čtenářské gramotnosti je zvýšení všeobecné složky vzdělání formami profesního 

rozvoje pedagogů prostřednictvím seminářů, workshopů a přímými konzultacemi metodikem pro 

čtenářkou gramotnost. Na workshopech a seminářích v odborných školách bude vytvářeno  zázemí pro 

výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty se zaměřením na práci 

s odborným textem ve výuce. Pro podporu čtenářské gramotnosti připraví partner projektu porovnání 

její úrovně formou čtenářské „olympiády“ u žáků základních a středních škol. Neformální podpora 

rozvoje čtenářské gramotnosti bude směřována i do volnočasových aktivit.  V dramatickém kroužku se 

jeden z partnerů zaměří na práci s beletrií.  

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních odborných 

škol.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 16x workshop, cca 180 podpořených pedagogických pracovníků 

- 1x čtenářská „olympiáda“ 

- 1x divadelní představení 

KA04-3 Digitální gramotnost 

Vedle rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti bude v projektu rozvíjena také digitální 

gramotnost prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí potřebných k aktivnímu uplatnění ve 

společnosti a na trhu práce. Tyto kompetence se mění v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře 

využívání digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka.  

Projektové aktivity v této oblasti budou diferencovány dle témat a náročnosti obsahu na aktivity pro 

učitele s různou znalostí světa digitálních technologií, přenosu informací, fungování sociálních sítí, 

vyhledávání informací na webu a posuzování validity získaných informací. Zvláštní pozornost bude 

věnována tématu kyberbezpečnosti vzhledem k rostoucímu vlivu digitálních technologií do různých 

oblastí každodenního života. 

KA04-3.1 Informační a kybernetická bezpečnost 

Odborný tým složený ze specialistů pro digitální gramotnost, odborných expertů a metodiků vytvoří 

scénáře a kampaně z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Záměr scénáře bude konzultován 

s expertem, který bude finálně hodnotit jednotlivé scénáře pro jejich pilotáž ve výuce. Pro naplnění 

výstupů této aktivity bude zakoupena licence software PSAT po dobu trvání projektu, aby bylo možné 

vytvářet speciální testovací kampaně. 

Bude vytvořen informační web Junior centra excelence pro kybernetickou bezpečnost, který bude na 

jednom místě poskytovat informace pedagogickým pracovníkům SŠ a ZŠ z oblasti informační 

a kybernetické bezpečnosti. Web si klade za cíl zveřejňovat výstupy konferencí, dále pak odborné 

přednášky specialistů, které lze využít jako oporu pro výuku z oblasti informační a kybernetické 

bezpečnosti. 
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Výstup klíčové podaktivity 

-  68 kampaní a scénářů pro informační a kybernetickou bezpečnost včetně metodiky pro podporu 

výuky na SŠ a ZŠ 

-  Web junior centra excelence pro kybernetickou bezpečnost. 

KA04-3.2 Odborné vzdělávání, sdílení dobré praxe 

V této podaktivitě bude hlavní pozornost zaměřena na podporu pedagogických pracovníků při rozvoji 

kompetencí v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, využívání digitální gramotnosti učitelů ve 

výuce a speciální přístupy v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě i v problematice kyberšikany. 

V průběhu realizace projektu proběhnou setkání pedagogických pracovníků středních i základních škol 

formou workshopů, odborných seminářů a přednášek s odborníkem z praxe. Realizaci bloků 

vzdělávacích aktivit pro pedagogy budou  v rámci projektu garantovat tři partneři a to partner 31 – 

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, partner 17 – Obchodní akademie 

a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace a partner 05 – Střední škola 

informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Tyto organizace disponují kontakty na zkušené 

a uznávané lektory z  firem v IT oblasti nejen z Jihomoravského kraje. Hlavním cílem aktivit partnerů 

17 a 31 bude nabízet vzdělávací a diskuzní aktivity pro pedagogické pracovníky v okresech mimo Brno, 

kde je nabídka těchto aktivit mnohem méně dostupná. Pro pedagogické pracovníky škol z Brna 

a okresu Brno-venkov připraví a zrealizuje vzdělávací aktitity formou workshopů a odborných 

přednášek žadatel (Jihomoravský kraj) a partner 05. 

Pro širší okruh odborné veřejnosti budou uspořádány dvě odborné konference pro management škol 

a pedagogické pracovníky SŠ a ZŠ Jihomoravského kraje, které se budou zabývat aktuální 

problematikou z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Lektory konference budou odborníci 

z partnerských společností a firem, zabývající se touto problematikou. Záznam z aktivity bude 

publikován na webu Junior centra excelence pro kybernetickou bezpečnost. 

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 2 konference pro pedagogické pracovníky SŠ a ZŠ zaměřené zejména na informační bezpečnost 

- 22 x za dobu trvání projektu workshopy a sdílení praktických zkušeností z oblasti informační 

a kybernetické bezpečnosti 

- 12x za období realizace projektu - přednáška pro učitele základních a středních škol 

KA04-3.3 Sdílení dobré praxe se zahraničím 

V rámci této podaktivity budou sdíleny příklady dobré praxe v zahraničí v oblasti strategického rozvoje 

vzdělávání v regionu. Podpora sdílení zkušeností se zahraničím prostřednictvím studijních cest či stáží 

do zemí EU, byla doporučena i pracovníky P-KAPu, kteří toto sdílení iniciovali již v přípravné fázi 

projektu. Během realizace projektu pracovníci realizačního týmu vyjedou do zahraničí, aby si vyměnili 

zkušenosti a načerpali nové znalosti a informace v zemích, kde školský systém funguje na vysoké úrovni 

a žáci dosahují výborných výsledků v mezinárodních znalostních testech nebo je vysoce rozvinutý 

systém digitálního online vzdělávání. 
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Pracovníci realizačního týmu se v této podaktivitě budou věnovat nejenom otázkám a tématům na 

zlepšení regionálního školství, ale celkovému rozvoji vzdělávání v rámci digitálního vzdělávání. 

S ohledem na současnou situaci, kdy žák a učitel komunikují prostřednictvím různých on-line 

platforem, bude značná část této podaktivity zaměřena na sdílení zkušeností v oblasti digitální 

gramotnosti. V současné době jsou vytipovány země, kde mají k danému účelu se vstahuhjící 

zkušenosti (např. Finsko, Estonsko, Irsko). 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 3 zahraniční stáže pro celkem 6 členů realizačního týmu  
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KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání 

Cílem klíčové aktivity je podpora odborného a polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení 

kompetencí pedagogických pracovníků. Podpora síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu 

zkušeností ve výuce je nedílnou součástí rozvoje spolupráce pedagogů napříč obory a předměty.   

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a zařízení v JMK, kteří pomocí zvolených dílčích 

podaktivit zvýší svoje odborné a metodické kompetence v oblasti odborného a polytechnického 

vzdělávání. Projekt těmito podaktivitami reaguje na potřebu hlavní cílové skupiny získat metodickou 

podporu, sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze základních 

a středních škol. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými 

pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami. 

Sekundární cílovou skupinou budou žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském kraji. 

K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit kroužků, sdílení výuky a odborných exkurzí. 

Významným přínosem ke zvýšení požadovaných kompetencí bude i výuka v nově vybavených 

učebnách a laboratořích partnerských škol. Dojde ke zvýšení odborných dovedností a vztahu 

k technickým oborům u nepřímo podpořených žáků, na které budou působit podpoření pedagogičtí 

pracovníci síťovaných škol. V rámci odborného a polytechnického vzdělávání se do realizace podaktivit 

mohou zapojit žáci všech typů škol a školských zařízení. 

Další velkou cílovou skupinou, která bude nepřímo podpořena, jsou rodiče žáků a veřejnost 

prostřednictvím přenosu informací a aktivitami pro podporu kladného vztahu k technice a ke zvýšení 

odborné a manuální zručnosti a dovedností. 

Do této klíčové aktivity bude zapojeno následujících 29 partnerských škol:  

Číslo  Partner 

P07 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 

P08 Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace  

P09 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 

P10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

P11 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. 

P12 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 

P14 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

P15 
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková 
organizace 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

P17 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 

P18 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace 

P19 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

P20 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace  

P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
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P22 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

P23 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  

P25 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

P31 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

P32 EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

P34 Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba 

P35 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

Každá partnerská škola podle svého zaměření, technického vybavenosti a zkušeností realizuje 

v odborném a polytechnickém vzdělávání různé dílčí podaktivity. Zapojení partnerských škol do dílčích 

podaktivit bude uvedeno u popisu jednotlivých podaktivit. 

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu je uveden ve zvláštní příloze č. 10. 

Veškeré plánované činnosti jsou v souladu s cíli KAP JMK: 

• I.C1. Popularizovat polytechnické vzdělávání, podporovat informovanost rodičů a žáků 

• I.C2. Zlepšit vybavenost škol pro polytechnické vzdělávání 

• I.C3. Zajistit kvalifikované a odborně erudované pracovníky realizující polytechnické vzdělávání 
na ZŠ a SŠ“ 

• II.C1. Nově zavést nebo rozšířit nabídku nepovinných aktivit v oblasti polytechnického 
vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ 

• II.C2. Podporovat mládež talentovanou v oblasti polytechnického vzdělávání 

• I.A2.1 Zvýšit kvalitu zejména učitelů odborných předmětů a odborného výcviku 

• I.A2.2 Zlepšit znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů a odborné praxe v oblasti 
jejich odbornosti a všech učitelů ve využití SW produktů 

• I.A3 Zlepšit materiální vybavení odborných škol stroji, technologiemi a odbornými učebnami 
pro výuku a zlepšit spolupráci odborných škol při využívání materiálního vybavení 

• II.A1 Zlepšit spolupráci škol a zaměstnavatelů 

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání je rozdělena do následujících podaktivit: 

KA05-1 Organizace kroužků (na SŠ pro žáky SŠ a ZŠ, na ZŠ pedagogem SŠ) 

Partneři projektu budou zajišťovat přípravu, organizaci a realizaci zájmových kroužků pro vlastní žáky 

i pro žáky spolupracujících základních a středních škol, ve kterých si žáci budou rozšiřovat znalosti, 

dovednosti a manuální zručnost v různých oblastech polytechniky. Zájmové kroužky svým obsahem 

pokrývají a rozšířují většinu technických oborů vyučovaných ve středních školách. Střední školy tak 

budou formou zájmových kroužků rozvíjet a podporovat zájem o techniku a technické obory 

a v neposlední řadě i o polytechnické vzdělávání v Jihomoravském kraji. Realizací zájmových kroužků 
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si pedagogičtí pracovníci prohloubí metodické dovednosti prostřednictvím vedení a organizací výuky 

těchto malých skupin v neformálním prostředí.  

Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři:  

Číslo  Partner 

P08 Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace  

P09 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 

P10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

P11 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. 

P12 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 

P14 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

P15 
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková 
organizace 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

P17 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 

P19 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

P20 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace  

P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

P22 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

P31 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

P34 Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba 

P35 Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Zájmové kroužky budou organizovány a realizovány zejména v modernizovaných učebnách, 

laboratořích a prostorách středních škol. Některé kroužky budou probíhat mimo učebnu a to v dílnách  

vybavených pro praktickou výuku (např. dílna truhlářská, kovářská, apod.), ale také v terénu pro rozvoj 

badatelských činností nebo budou doplněny návštěvou na odborných pracovištích spolupracujících 

firem. Na přípravě a realizaci těchto kroužků se budou podílet odborní garanti aktivit partnerů, 

koordinátoři zájmového vzdělávání, vedoucí kroužků a lektoři. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

Realizace 143 kroužků pro žáky základních a středních škol s polytechnickým zaměřením 
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KA05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, 

mezi VŠ a SŠ) 

Realizací této podaktivity budou střední školy – partneři projektu – sdílet své odborné učebny, 

laboratoře a dílny nejen partnerským středním školám, ale také spolupracujícím základním školám. 

Tato spolupráce navazuje na velmi dobře fungující a podporovanou aktivitu středních škol směrem 

k dalším spolupracujícím školám, formou projektových dnů pro žáky základních škol nebo cílené 

výměny žáků a pedagogů středních škol. Žáci ZŠ budou v doprovodu svých pedagogů navštěvovat SŠ 

a využívat jejich prostory za účelem podpořit u žáků zájem o techniku a odborné vzdělávání, kdy důraz 

bude kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat, samostatně vyrobit… – za aktivní pomoci 

pedagogů příslušných základních škol.  Těmito aktivitami bude podporován zájem žáků o studium 

technických oborů. Žáci středních škol budou sdílet lépe vybavené učebny a laboratoře jiné střední 

školy, na kterých povedou výuku pedagogičtí pracovníci příslušné školy. Nedílnou součástí aktivit 

sdílení mezi SŠ bude pořádání dnů polytechnického vzdělávání mezi SŠ. 

Do této části realizace aktivit projektu budou aktivně zapojena i centra odborného vzdělávání (dále též 

COV). V Jihomoravském kraji již bylo zřízeno 6 těchto COV, které připravují a realizují odbornou 

a metodickou přípravu pedagogických pracovníků škol vzdělávajících žáky ve stejných nebo příbuzných 

oborech. COV příslušných oborů (specializací) budou realizovat workshopy a odborná setkání garantů 

těchto oborů jednotlivých odborných škol nebo ředitelů středních škol zařazených do COV s cílem 

koordinace rozvoje technických oborů a předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe. 

Pro odborné garanty aktivit projektu bude příjemce pořádat pravidelná setkání odborných garantů 

aktivit partnera, na kterých se budou sdílet příklady dobré praxe, vyhodnocovat průběh realizace 

aktivit u jednotlivých partnerů a budou se zde také prezentovat nové produkty vzniklé v rámci projektu. 

Odborní garanti aktivit partnerských škol se budou účastnit workshopů a seminářů plánovaných pro 

zástupce všech klíčových aktivit. Kromě toho budou realizovány 2 půldenní workshopy odborných 

garantů aktivit této klíčové aktivity za školní rok na některé z partnerských středních škol. Nejlepší 

příklady dobré praxe budou prezentovány na konferenci, poradách ředitelů škol nebo na workshopech 

pro pedagogické pracovníky škol. 

Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři: 

Číslo  Partner 

P07 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 

P08 Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace  

P09 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 

P10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

P11 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. 

P12 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 

P14 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

P15 
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková 
organizace 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 
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P17 
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková 
organizace 

P18 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace 

P19 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

P20 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace  

P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

P23 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  

P25 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

P31 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

P32 EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

P34 
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická 
osoba 

P35 Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Na přípravě a realizaci dílčí aktivity se budou podílet odborní garanti aktivit projektu příjemce 

a partnerů, metodik výstupů a projektů, lektoři, asistenti lektorů, vedoucí sdílení, koordinátoři 

spolupráce se SŠ, koordinátoři spolupráce ZŠ, technik ICT. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 1322 aktivit pro základní a střední školy 
- 150 podpořených základních škol 
- 29 spolupracujících středních škol 
- 51 aktivit středních škol s vysokými školami 

KA05-3 Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ 

Budování odborných pracovišť a jejich dovybavení potřebnými přístroji a pomůckami na partnerských 

středních školách navazuje na jejich průběžnou modernizaci směřující k úspěšné realizaci klíčových 

aktivit projektu pro spolupracující střední i základní školy. Dostatečná materiální a technická 

vybavenost škol je jedním z klíčových předpokladů praktické a odborné připravenosti absolventů škol 

a zajištění jejich následné konkurenceschopnosti na trhu práce. Zmodernizované prostory středních 

škol budou využívat žáci středních škol při přípravě na budoucí povolání, ale i žáci základních 

a středních škol, kteří se zúčastní sdílení nebo odborných kroužků. Budovaná odborná pracoviště při 

COV budou využívána k odborné a metodické přípravě pedagogických pracovníků středních škol 

stejných nebo příbuzných oborů. Návrhy na pořízení potřebného vybavení jsou zpracovány dle kritérií 

kladených na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití prostředků OP VVV - jedná se o nezbytné 

vybavení sloužící k dosažení cílů projektu. 
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Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři:  

Číslo Partner 

P07 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 

P09 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

P18 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace 

P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

P22 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

P23 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  

P25 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

P32 EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

P35 Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Na přípravě a realizaci dílčí aktivity se budou podílet odborní garanti aktivit partnerů. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 112 nově vybudovaných nebo zmodernizovaných učeben a laboratoří a aktivit středisek 
polytechnického vzdělávání při SŠ 

KA05-4 Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol 

V Jihomoravském kraji oficiálně funguje šest Center odborného vzdělávání (COV) a činnost dalších dvou 

COV bude zahájena v průběhu roku 2020. Každé COV sdružuje školy, které vyučují obory daného 

zaměření (např. stavebnictví, strojírenství, zemědělství apod.) a vždy jedna škola je pověřena 

koordinací činností COV. Smyslem činnosti COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání 

pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP 

jednotlivých škol apod. 

V průběhu realizace projektu bude každé COV chápáno jako samostatná platforma. Hlavními aktivitami 

platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné 

veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou 

v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou 

mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. Pro některá COV budou 

v rámci projektu vybudovány specializované učebny nebo laboratoře, kde budou probíhat vzdělávací 

aktivity pro odborné učitele COV. Následně budou specializované učebny sdíleny pro zkvalitnění výuky 

žáků z různých škol daného COV. 
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Centera odborného vzdělávání: 

• COV Zdravotnictví 

• COV Zemědělství 

• COV ICT 

• COV Chemie 

• COV Gastronomie a služeb 

• COV Vinařství 

• COV Stavebnictví 

• COV Strojírenství 

Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři: 

Číslo Partner 

P23 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  

P25 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 8 platforem – za každé COV jedna 
- 121 vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky školy 

KA05-5 Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků ZŠ, SŠ 

Popularita technických oborů a zájem žáků základních a středních škol o techniku a technické obory 

bude zvyšována realizací přehlídek polytechnických činností a praktických dovedností. 

Tato podaktivita, která bude zpravidla navazovat na činnost zájmových polytechnických kroužků nebo 

sdílení učeben a laboratoří středních škol, bude jejich vyvrcholením a poskytne možnost prezentovat 

dovednosti, technickou zručnost a kreativitu žáků zapojených škol. K prezentaci výsledků odborných 

kroužků budou přizvány nejen spolupracující školy, ale i některé další základní a střední školy, aby 

i touto formou napomohly k podpoře a rozvoji polytechniky. 

Zpravidla 2x za školní rok budou mít žáci možnost prezentovat své produkty vytvořené v rámci kroužků 

formou výstav a prezentací v rámci školy či spolupracujících škol. V neposlední řadě budou výsledky 

činností kroužků nebo sdílení prezentovány i širší veřejnosti v rámci spolupráce s pracovišti středisek 

volného času. 

Sekundárním cílem této aktivity je rozšíření nabídky pro talentované žáky základních i středních škol 

v oblasti polytechniky pro rozvoj jejich tvořivosti a kreativního myšlení.  
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Na přípravě a realizaci dílčí aktivity se budou podílet odborní garanti aktivit partnerů, lektoři, metodici 

a pedagogičtí pracovníci spolupracujících škol. 

Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři: 

 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 58 přehlídek polytechnických dovedností 

KA05-6 Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť (odborných 

firem) – popularizace polytechnického vzdělávání (pro žáky SŠ a ZŠ) 

V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je naprosto klíčový kontakt s odbornou 

praxí, odbornými pracovišti firem i vědeckými a odbornými pracovníky vysokých škol.  Přednášky 

odborníků z praxe nebo workshopy pro pedagogy, zájemce z řad žáků ZŠ a SŠ  nebo žáky 

polytechnických kroužků budou doplňovat a rozšiřovat ŠVP oborů jednotlivých odborných škol. 

Probíhat budou v odpoledních hodinách mimo výuku a budou navazovat na aktivity polytechnických 

kroužků.  Klíčová podaktivita slouží k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory co 

největší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické připravenosti 

a kompetenční vybavenosti absolventů jednotlivých stupňů škol. Nedílnou součástí propojení 

teoretické a praktické připravenosti je i ukázka odborných pracovišť zaměstnavatelů s odborným 

výkladem formou odborných exkurzí nebo návštěvy odborných pracovišť. Cílovou skupinou setkání, 

přednášek odborníků z praxe – zástupců zaměstnavatelů a odborných exkurzí budou jak učitelé ZŠ a SŠ 

tak žáci těchto škol. 

Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři:  

Číslo Partner 

P08 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, příspěvková organizace 

P10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

P11 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

Číslo Partner 

P08 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, příspěvková organizace 

P11 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. 

P14 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

P15 
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková 
organizace 

P16 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

P22 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace 

P32 EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 
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P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

P29 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

P31 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

P34 
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická 
osoba 

Na přípravě a realizaci této podaktivity se budou podílet odborní garanti aktivit partnerů a odborníci 
z praxe.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 450 přednášek odboníků a exkurzí do odborných pracovišť  

KA05-7 Tvorba výukových materiálů, metodických listů a el. testů z odborných předmětů 

Pro podporu a pomoc při realizaci aktivit v odborném a polytechnickém vzdělávání na všech stupních 
škol je nutné a potřebné reagovat na vývoj nových odborných teoretických a praktických poznatků. 
V rámci projektu bude navázáno na tvorbu metodických listů zaměřených na výuku a vedení 
polytechnických kroužků nebo sdílení. Sady metodických listů budou doplněny o aktuální témata 
s využitím modernizovaných učeben a laboratoří středních škol a o poznatky z aktuálního vývoje 
v jednotlichých oborech. Cílem je podat žákům vědomosti, znalosti a dovednosti atraktivní formou 
prostřednictvím experimentů. Metodické pracovní listy budou zaměřeny na práci s novými 
pomůckami, sadami na experimenty a budou rozděleny dle oboru a věkové skupiny. COV Gastronomie 
a služeb vytvoří krátké videozáznamy základních postupů pro zkvalitnění odborných praktických 
dovedností žáků těchto oborů. Pro potřebu ověřování získaných teoretických znalostí z odborných 
předmětů bude připravena sada el. testů z 20 odborných předmětů. 

 Do této dílčí aktivity budou zapojeni následující partneři:   

Číslo Partner 

P09 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace  

P15 
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková 
organizace   

P30 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

P33 Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 

Na přípravě a realizaci této podaktivity se budou podílet garanti odborných aktivit partnerů, lektoři, 
vedoucí kroužků, metodici pro tvorbu elektronických materiálů, odborníci z praxe.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 590 metodický materiálů a videozázmanů,  
- Sady el. testů pro 20 odboných předmětů 
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KA05-8 Polytechnické kurzy, tábory a soustředění 

Pro podporu rozvoje manuální zručnosti, dovednosti a vztahu k technice budou realizovány řemeslné 

kurzy pro absolventy ZŠ, kteří nastupují do učebních stavebních oborů.  

Stavební obory patří dlouhodobě mezi nejvíce rizikové v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání. 

Jednou ze škol s nejvyšším procentem předčasných odchodů v rámci JMK je Střední škola stavebních 

řemesel Brno-Bosonohy. Z projektu KAP JMK byla provedena analýza příčin předčasných odchodů 

u několika škol, které vykazují nejvyšší procento předčasných odchodů žáků v průběhu studia. Na 

základě návrhů opatření byly v projektu PolyGram pilotně vyzkoušeny přípravné kurzy žáků 1. ročníků 

pod vedením zkušených expertů a během 2 let došlo ke snížení předčasných odchodů až o 30 % u žáků, 

kteří se kurzů zúčastnili.  

V rámci projektu iKAP JMK II bude probíhat navazující aktivita, na základě které bude vyhodnocen 

dopad přijatých opatření v horizontu 5 let. Obecně klesá řemeslná zručnost absolventů ZŠ, která se 

u učňů stavebních oborů následně v kombinaci s dalšími negativními faktory (obvykle špatný prospěch, 

časté absence, problémové chování, nízký socioekonomický status rodin žáků apod.) významnou 

měrou podepisuje pod neúspěchy žáků ve vzdělávání a jejich následným předčasným odchodům. 

Řemeslné kurzy pro žáky 1. ročníků budou organizovány vždy na začátku středoškolského vzdělávání 

za významné spolupráce učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů, kteří mají 

v průběhu kurzu jedinečnou možnost více poznat nové žáky, naučit je nezbytným základům řemeslných 

činností a rozdělit je dle jejich schopností do různých skupin pro odborný výcvik. Pokud jsou žáci ve 

skupině rovnocenní, zvyšuje se efektivita odborného vzdělávání a při vzájemné důvěře s učiteli také 

ubývá kázeňských problémů. Daří se navázat lepší spolupráci učitelů mezi sebou, provázat teoretické 

a praktické vzdělávání a pod vedením odborných instruktorů lze během kurzů reagovat i na povahové 

a osobnostní kompetence jednotlivých žáků. Učitelé dostanou od instruktorů zpětnou vazbu na způsob 

komunikace s jednotlivými žáky, externí pohled instruktorů na chování a komunikaci žáků mezi sebou 

a vytipování problémových jedinců, kterým musí být věnována zvláštní pozornost. Následně v průběhu 

školního roku budou ještě externími odborníky prováděny řízené rozhovory s žáky 1. ročníků a bude se 

vyhodnocovat dopad přijatých opatření.  

I když je tato dílčí KA v gesci partnera č.24, bude účast na řemeslných kurzech otevřena pro učitele 

a skupiny žáků i dalších škol Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví, které mají ve svém 

portfoliu učební obory. Cílem aktivity je zastavit pokles zájmu absolventů ZŠ o stavební obory, který 

vede ke snižujícímu se počtu absolventů těchto oborů a jejich narůstajícímu nedostatku v sektoru 

stavebnictví na území JMK. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 6x pětidenní poznávací kurz za školní rok 

Číslo Partner 

P24 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace  
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KA06 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 

Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí 

pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání a speciální pedagogiky středních 

a základních škol. Další podpora bude směřovat do síťování služeb školských poradenských zařízení 

a školních poradenských pracovišť, do vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a podpory 

spolupráce pedagogů v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Vybrané aktivity vyplývají 

z návrhů a opatření zpracovaných v rámci Školské inkluzivní koncepce Jihomoravského kraje 2020-

2021 a tematické skupiny Podpora inkluze a podskupiny rovné příležitosti v rámci KAP 2 JMK.  

Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a školských zařízení v JMK, kteří zvýší své odborné 

a metodické kompetence v oblasti rovných příležitostí. Projekt reaguje na potřebu hlavních cílových 

skupin získat odbornou a metodickou podporu, sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci 

pedagogických pracovníků ze základních a středních škol včetně spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými 

pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami a v oblasti poradenských služeb i mezi 

školskými poradenskými zařízeními včetně školních poradenských pracovišť. 

Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském 

kraji. K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit programů. Dále dojde ke zlepšení 

situace u nepřímo podpořených dětí a žáků, na které budou působit podpoření pedagogičtí pracovníci 

zapojených škol a školských poradenských zařízení včetně školních poradenských pracovišť.  

Do této klíčové aktivity budou zapojeny následující 3 partnerské organizace:  

Číslo  Partner 

P04 JCMM, z.s.p.o. 

P06 
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 
příspěvková organizace 

P13 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 

Velkou část podaktivit bude realizovat přímo žadatel. Partneři realizují v oblasti rovných příležitostí 

dílčí části jednotlivých podaktivit. Zapojení do konkrétních činností bude uvedeno u popisu 

jednotlivých podaktivit.  

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu je uveden ve zvláštní příloze č. 10.  

Plánované činnosti jsou v souladu s cíli KAP JMK:  

• I.F2.1: „Podpořit vzdělávání žáků s nadáním a mimořádným nadáním.“ 

• I.E1.2: „Rozvoj kompetencí žáků s ohledem na nadané žáky.“ 

• I.F1.4: Využít potenciálu speciálních pedagogů ze škol zřizovaných pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona pro pedagogy běžných škol 
– „Centra podpory pro žáky se SVP“ 

• I.F1.4.1 Vznik a činnost Centra podpory pro žáky se SVP 

• I.F1.4.3 Speciální pedagogové ze speciální školy a pedagogové z běžné školy – společná 
příprava vyučovacích hodin, vedení společné výuky, zhodnocení celkové v rozsahu 20 hodin 
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• I.F1.4.4 Přenos informací mezi spolupracujícími školami (kulatý stůl, sdílení zkušeností) 
inspirace ze zahraniční spolupráce 

• I.F1.4.5 Organizace workshopu pro běžné školy, informace o projektu, příklady dobré praxe   

• I.F1.4.2 Vytvoření metodiky a pracovních listů pro práci se žáky se SVP, pilotní ověřování jejich 
využití 

• I.F1.1: Realizovat vzdělávání pedagogů vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kteří si doplní v rámci DVPP vzdělání v oblasti inkluzivního vzdělávání  

• I.F1.2: Zvýšit dovednosti a znalosti pedagogických pracovníků v oblasti poskytování 
podpůrných opatření 

• I.F2.1: Podpořit vzdělávání žáků s nadáním a mimořádným nadáním 

• I.F2.2: Podpořit vzdělávání žáků s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se zřetelem 
na žáky s duševním onemocněním 

• I.F3.1: Metodická podpora pracovníků školských poradenských zařízení 

• I.F3.2: Metodická podpora činností pro školní poradenská pracoviště ze strany JMK 

• I.F1.2: Zvýšit dovednosti a znalosti pedagogických pracovníků v oblasti poskytování 
podpůrných opatření.  

• I.F1.3: Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pro prevenci před vyhořením. 

• II.F1.: Podpořit místní spolupráci sociálně právní ochrany, zdravotnických a školských služeb-
vytvořit platformu pro multidisciplinární spolupráci sregionálními dopady, navázat na již 
existující platformy setkávání s implementací potřeb SŠ. 

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání je rozdělena do následujících podaktivit: 

KA06-1Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji 

KA06-1.1 Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele 

Cílem aktivity je zřídit poradenské centrum, které bude poskytovat podporu a konzultace nadaným 

žákům, jejich rodičům či učitelům. V rámci centra budou probíhat individuální konzultace zaměřené na 

diagnostiku nadání, možnosti čerpání podpory pro nadané nebo možnosti rozvoje prostřednictvím 

zájmového a formálního vzdělávání. Centrum bude podporovat informovanost cílových skupin 

o problematice nadání. Informace budou široké veřejnosti prezentovány prostřednictvím webových 

stránek, které budou fungovat při webu JCMM.  

Při centru bude zřízen klub pro nadané žáky a jejich rodiče. V rámci klubu budou pořádány semináře 

a workshopy pro cílovou skupinu a skupinová setkání se sdílením zkušeností. 

 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- Garantovaná otevírací doba poradenského centra pro individuální podporu bude v rozsahu 
20 hodin týdně (4 hodiny denně) 

- Webová stránka s přehledem informací o nadaných žácích 
- 18 akcí určených pro rodiče a nadané žáky 

KA06-1.2 Síť metodiků k rozvoji péče o nadané 

Aby bylo možné podpořit žáky v rámci celého Jihomoravského kraje, klade si projekt za cíl vytvoření 

sítě metodiků na spolupracujících školách. Metodičtí pracovníci budou poskytovat podporu dalším 

školám v daném regionu, budou na své škole organizovat a poskytovat prescreening míry nadání žáků 

pro školy, které nedisponují dostatečným technickým vybavením. Zároveň budou metodičtí pracovníci 
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vybíráni ze škol, které již o nadané žáky pečují, takže bude docházet k podpoře síťování a sdílení 

příkladů dobré praxe. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 20 zapojených škol do sítě metodických pracovníků 

- 3 vzdělávací akce na podporu metodických pracovníků 

- 5 setkání sítě metodiků 

KA06-1.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci dané aktivity bude pozornost věnována pedagogům, kteří mají důležitou roli při rozvoji nadání 

během školní výuky. Pro pedagogické pracovníky v celém Jihomoravském kraji budou organizovány 

workshopy a vzdělávací semináře. Jednotlivé akce budou tematicky rozděleny pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

a střední školu. Cílem vzdělávacích akcí je dát učitelům odborný vhled do problematiky nadání, 

představit didaktické metody a postupy na podporu nadání, ale také ukázat příklady dobré praxe, sdílet 

zkušenosti a pořádat reflektivní setkání, na kterých je možné řešit aktuální problémy či výukové 

situace.  

Dále budou pořádány tematicky zaměřené konference s nabídkou přednášek a workshopových aktivit. 

Na konferencích budou také prezentovány výstupy projektu. Konference poskytují mj. příležitost 

k síťování a sdílení. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 72 vzdělávacích akcí  

- 3 konference 

KA06-1.4 Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků 

Aktivita se zaměřuje na přímou podporu nadaných žáků. Podpora se bude vztahovat na žáky 

diagnostikované PPP, nominované v rámci Prescreening míry nadání nebo na žáky doporučené školou. 

Pro nadané žáky budou pořádány vybrané vzdělávací a rozvojové akce. Jedná se o přednášky 

odborníků, které budou probíhat ve všech regionech Jihomoravského kraje. Dále budou pro nadané 

žáky pořádány exkurze a podporována bude i jejich činnost při zpracování komplexních úloh v rámci 

SOČ. Pro žáky na I. stupni základní školy bude pořádán příměstský tábor v období letních prázdnin. 

Aktivita si klade za cíl vybudovat síť odborných mentorů, kteří budou schopni podpořit a motivovat 

žáky při rozvoji jejich nadání. Mentor představuje odborníka, akademického pracovníka pro danou 

oblast, který bude schopen na individuální či skupinové úrovni spolupracovat s nadanými. Cílem je 

vybudovat síť kontaktů a spolupracujících odborníků a organizací. Přínosem bude přizpůsobení 

podpory nadání každého žáka. Síť by měla obsahovat tzv. podpůrné mentory, kteří představují 

zkušenější nadané žáky, kteří jsou schopni podpořit zejména v oblasti sociálního a afektivního rozvoje 

prostřednictvím sdílení svých zkušeností apod. Mentoři budou proškoleni pro danou činnost.  

V rámci aktivity bude vytvořena databáze učebních úloh, které mohou být využity na podporu 

nadaných žáků ve školní výuce, klubech pro nadané či při zájmovém vzdělávání. Učební úlohy budou 

shromažďovány a kontrolovány odbornými hodnotiteli z řad didaktiků. Cílem je úlohy kategorizovat 

dle obtížnosti, ročníku, oboru či vyučovacího předmětu. Úlohy budou dělené pro použití v heterogenní 

třídě či při skupinovém vzdělávání nadaných.  
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Výstupy klíčové podaktivity: 

- 3 příměstské letní tábory 
- 42 vybraných vzdělávacích akcí 
- 20 realizovaných exkurzí pro nadané žáky 
- 2 setkání odborných mentorů 

KA06-1.5 Zahraniční experti 

Daná aktivita si klade za cíl přenos dobré praxe ze zahraniční. Péči o nadané žáky je věnována pozornost 

v každém vzdělávacím systému. Protože se ovšem jedná o oblast, která je ovlivněna širším kulturním 

kontextem a vývojem vzdělávacího systému, můžeme napříč státy pozorovat různé přístupy 

a mechanismy podpory. Cílem aktivity je získat zahraniční zkušenosti, které mohou pomoci při 

budování systému péče o nadané žáky a také získat nové poznatky o možnostech podpory a rozvoje.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 2 konference  

- 4 vzdělávací akce s účastí 1 až 6 zahraničních expertů 

KA06-1.6 Prescreening míry nadání u žáků 

Cílem aktivity je odhalit míru nadání u žáků ve 4. ročníku základních škol na území Jihomoravského 

kraje. Nynější data ukazují, že způsob diagnostiky se jeví jako nedostatečný, což neumožňuje adekvátně 

podpořit všechny nadané žáky. Cílem prescreeningu míry nadání je tedy vyhledat více nadaných žáků, 

a to s ohledem na charakteristiky jejich nadání. Na základě jejich nominace budou určena opatření, 

která mohou napomoci rozvoji daného žáka. Snahou je, aby co nejvíce škol dokázalo testování samo 

realizovat. Pokud by některá škola nesplňovala technické a materiální požadavky, budou žáci testováni 

na některé ze škol v rámci sítě škol s metodickými pracovníky nebo přímo mobilní učebnou partnera 

JCMM, z.s.p.o.  

V prvním roce proběhne pilotáž prescreeningu na vybraných základních školách, kdy bude testováno 

500 žáků. Následně budou probíhat školení, na kterých budou učitelé zaškoleni do fungování systému 

a organizace prescreeningu. Ve druhém roce projektu následně proběhne testování již jedné třetiny 

(bude upřesněno) populačního ročníku 4. ročníku ZŠ. Následně budou doškoleni zbývající pedagogové. 

Ve třetím roku projektu bude testován celý populační ročník 4. třídy ZŠ (počet bude upřesněn). 

Testování bude vždy probíhat ve 4. ročníku, takže vždy budou testování jiní žáci.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 500 žáků 4. ročníku ZŠ (1. rok projektu) 
- 3000  žáků 4. ročníku ZŠ (2. rok projektu) 
- 9000 žáků 4. ročníku ZŠ (3. rok projektu) 

KA06-2 Centra metodické podpory pro žáky se SVP 

Cílem aktivity je vytvoření center metodické podpory – s cílem využití potenciálu pedagogů ze škol 

zřizovaných pro děti nebo žáky se SVP pro pedagogy základních škol.  

Vytvořením legislativního prostředí pro inkluzivní „společné vzdělávání“ byl nastaven vzdělávací 

systém preferující vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP v hlavním vzdělávacím proudu. Tomuto 

trendu by se odpovídajícím způsobem měla přizpůsobit i erudice pedagogických pracovníků, kteří tuto 

skupinu 
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dětí, žáků, studentů vzdělávají. V současnosti je však znatelný nedostatek těchto odborníků v praxi. 

Pedagogům v jejich kvalifikaci chybí základy speciální pedagogiky, aby dokázali zhodnotit dopady 

různých postižení do vzdělávání; chybí základy speciální didaktiky, aby dokázali na základě analýzy 

speciálních potřeb žáka uzpůsobit organizaci, formy, metody, použití pomůcek apod. tak, jak jsou 

k tomu vedeni v doporučení ŠPZ. Protože možnosti metodické pomoci ze strany ŠPZ jsou omezené, je 

nezbytné hledat metodickou podporu tam, kde je zaužívanou praxí (z potřeb praxe vytvořena a praxí 

prověřena), a to na školách samostatně zřízených podle § 16, odst. 9  školského zákona. Vznik 

metodických center při těchto školách umožní využít materiálně technického zázemí a potenciálu 

pedagogů těchto škol k metodické pomoci pedagogům škol běžného vzdělávacího proudu při 

„společném vzdělávání“ dětí, žáků, studentů se SVP. 

Do těchto aktivit budou zapojeny následující školy jako spolupracující: 

• MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka Brno pro žáky vzdělávané podle RVP ZŠS v rámci JmK 

• MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Gellnerka Brno 

• MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Kociánka Brno 

• MŠ, ZŠ a SŠ pro žáky se zdravotním znevýhodněním Brno Kamenomlýnská 

• MŠ a ZŠ Kyjov, za Humny pro žáky vzdělávané podle minimálních očekávaných výstupů RVP 
ZV v rámci okresu Hodonín 

• MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, Horní Česká pro žáky vzdělávané podle minimálních očekávaných 
výstupů RVP ZV v rámci okresu Znojmo 

• MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov pro žáky vzdělávané podle minimálních očekávaných výstupů RVP ZV 
v rámci okresu Vyškov 

• MŠ, ZŠ a PrŠ Břeclav, Herbenova pro žáky vzdělávané podle minimálních očekávaných výstupů 
RVP ZV v rámci okresu Břeclav 

• ZŠ Blansko, nad Čertovkou pro žáky vzdělávané podle minimálních očekávaných výstupů RVP 
ZV v rámci okresu Blansko 

• ZŠ Želešice pro žáky vzdělávané podle minimálních očekávaných výstupů RVP ZV v rámci 
okresu Brno-venkov a Brno-město 

• ZŠ Brno Štolcova pro žáky s PAS vzdělávané podle  minimálních očekávaných výstupů RVP ZV 
v JMK 

KA06-2.1 Metodická podpora ve školách 

Aktivita se zaměřuje na metodickou podporu pedagogů v běžných základních školách, ve kterých jsou 

ve společném vzdělávání žáci se SVP. Tato podpora bude probíhat prostřednictvím metodiků CMP. 

V Jihomoravském kraji jsou ve všech bývalých okresech zastoupeny školy zřízené podle §16,odst.9 ŠZ 

a to zejména pro žáky s mentálním postižením (MP). Školy specializované pro žáky s jiným druhem 

postižení se nacházejí nejvíce v Brně. Vzdělávání žáků s mentálním postižením (od lehkého stupně až 

po středně těžký a těžký stupeň MP) představuje metodický i didaktický problém pro učitele běžných 

základních škol. Proto v bývalých okresních městech byly vytipovány školy samostatně zřízené pro tyto 

žáky, které budou působit ve svém regionu jako centra metodické podpory pro učitele běžných 

základních škol, ve kterých jsou společně vzděláváni žáci s mentálním postižením. V Brně se k těmto 

školám připojí i školy pro jiný druh zdravotního znevýhodnění (viz. seznam škol). Celkem bylo tedy 

vytipováno 11 škol zřízených podle §16,odst. 9 ŠZ, při kterých vzniknou Centra metodické pomoci.  
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V rámci metodické podpory proběhnou následující aktivity: 

• 1x za 3 měsíce sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v jednotlivých centrech metodické 
podpory 

• tandemová výuka dle individuální dohody: předpoklad 1x za měsíc s učitelem z partnerské 
školy /předpokládá se, že každý metodik bude mít na sebe navázány 2 pedagogy, tedy i dvě 
školy/  

• sdílení využívání učebních a speciálních didaktických pomůcek  
• praktické návody pro práci s cílovou skupinou 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 66 podpořených škol 
- 1980 konzultací s pedagogy těchto škol 
- záznamy z přímé metodické podpory 
- příklady dobré praxe, kazuistiky (podklady pro konferenci a metodickou příručku) 

KA06-2.2 Konference 

Na krajské úrovni budou jedenkrát za rok pořádány konference (vždy koncem školního roku v měsíci 

červnu). Místem setkání bude aula Krajského úřadu JMK, předpokládaný počet účastníků 100. Odborný 

program budou zajišťovat externí lektoři, ale také konzultanti a metodici za jednotlivá centra 

metodické podpory.  Obsahem budou prezentace a sdílení ročních zkušeností z činnosti jednotlivých 

center metodické podpory, příklady dobré praxe, případně problémy, které se v průběhu realizace 

metodické podpory vyskytly a hledání cest jejich řešení.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 3 krajské konference  
- Počet účastníků - 300 osob 

KA06-2.3 Sdílení zkušeností (workshopy) 

V rámci metodické podpory proběhne vzdělávání pedagogů zaměřené na jednotlivé druhy zdravotního 

znevýhodnění, se kterými se pedagogové běžných škol ve společném vzdělávání setkávají. Důležité je, 

aby byli pedagogové schopni nejenom identifikovat SVP těchto žáků, ale aby také věděli, jaké mají 

dopady do vzdělávání a na základě doporučení ŠPZ dokázali aplikovat navržená podpůrná opatření.  

V rámci vzdělávání proběhnou workshopy, témata vyplynou z požadavků praxe, přímé metodické 

pomoci. Dle potřeb CMP a podpořených pedagogů z partnerských škol budou organizovány  semináře 

vedené externími lektory. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- Počet vzdělávacích akcí v CMP vedených metodiky centra = celkem 99 

- Počet vzdělávacích akcí vedených externími lektory = celkem  33 

- Počet podpořených pedagogů nejméně 66 
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KA06-2.4 Metodická příručka 

Na základě výstupů z jednotlivých klíčových aktivit vznikne na závěr projektu metodická příručka, která 

bude vytvořena ve spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty - bude popisem, návodem a inspirací 

z činnosti jednotlivých CMP. 

Výstupy klíčové podaktivity: Metodická příručka 

KA06-3 Metodická síť ŠPZ a podpůrná opatření 

KA06-3.1 Metodická síť školských poradenských zařízení v JMK a jejich síťování se školními poradenskými 

pracovišti a s pedagogy středních a základních škol 

Cílem aktivity je implementace pravidel pro nastavování podpůrných opatření v síti škol a školských 

zařízení v Jihomoravském kraji. Probíhat bude mapování a vyjasňování jednotlivých postupů při práci 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a způsobů organizace práce v ŠPZ. Postupně by 

tak mělo dojít ke sjednocení podmínek pro poskytování poradenských služeb.  

Projekt navazuje na národní projekt KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj), který vycházel ze 

strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řešil otázky související se zajištěním kvality, 

provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a s vytvořením podmínek pro 

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu 

vznikla tzv. Jednotná pravidla (JP) pro poskytování poradenských služeb, která nastavila základní 

parametry pro sjednocování postupů v rámci poradenských služeb poskytovaných ŠPZ. Poradenští 

pracovníci v Jihomoravském kraji naváží na JP a budou je dále implementovat a konkretizovat 

v každodenní praxi a tím zefektivňovat a zvyšovat kvalitu poradenských služeb.  

Po celou dobu projektu bude probíhat aktivní spolupráce mezi pracovníky pedagogicko 

psychologických poraden (PPP) i pracovníky speciálně pedagogických center (SPC), dále se školními 

specialisty a pedagogickými pracovníky škol. Vzájemná výměna informací a zkušeností povede 

k posílení kompetencí odborných pracovníků, kteří nabydou větší jistoty při podávání zpětné vazby 

školám a klientům. Budou organizována setkávání v rámci dotčeného regionu, ve kterém metodici 

působí (bude zhruba kopírovat okresy JMK), se zástupci středních, základních i mateřských škol a jejich 

informování o dopadech legislativních norem do práce pedagogů při nastavování podpůrných 

opatření. V rámci setkávání budou diskutována témata spojená s kompetencemi ŠPZ a školními 

poradenskými pracovišti (ŠPP), úroveň spolupráce, nastavení metodické podpory apod. 

Pravidelná setkání  

1. Vedoucích koordinátorů (cca 20/projekt), koordinátorů a metodiků ŠPZ v intervalech cca 

každého čtvrt roku, diskuse mezi jednotlivými pracovníky 

2. Setkání s pozvaným lektorem 
3. Společná  setkání pracovníků ŠPZ 
4. Společná setkání celé metodické sítě - společná pracovní setkání k jednotlivým problémovým 

okruhům/ tématům/ zakázkám - metodické, intervizní, kazuistické semináře  
5. Společná setkání metodiků se zástupci škol v regionech – výjezdy v rámci regionu, ve kterém 

pracuje metodik   
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Výstupy klíčové podaktivity: 
- podpořeno 150 poradenských pracovníků PPP a SPC 
- realizace 20 setkání koordinátorů podaktivity 
- 10 setkání metodického týmu 
- 8 vzdělávacích akcí s pozvaným lektorem (4 pro poradenské pracovníky PPP, 4 pro SPC) 
- 3 společná setkání pracovníků PPP a SPC, z toho jedno dvoudenní 
- 7 setkání poradenských pracovníků SPC a PPP se zástupci škol v regionech 

KA06-3.2 Podpora školních poradenských pracovišť a jejich metodické vedení 

Podpora bude realizovaná pro školní psychology a školní speciální pedagogy formou pravidelných 

skupinových setkání (frekvence  1x měsíčně) s metodiky ŠP a ŠSP. Skupinová setkání probíhají formou 

intervizí s cílem sdílet zkušenosti se specialisty z ostatních pracovišť, sdílet formy práce se žáky. Starší 

kolegové předávají zkušenosti nově začínajícím specialistům a probíhá metodická podpora při jejich 

přímé práci. Výstupem je posilování kompetencí ŠP a ŠSP. Průběžná podpora je realizovaná i formou 

individuálních konzultací se specialisty přímo v terénu nebo formou osobních konzultací s metodiky 

v PPP. Obohacování praxe ŠP a ŠSP formou přiblížení nabídky a rozšíření portfolia služeb neziskových 

organizací (prezentace v rámci metodických setkání). 

Cílem je vytvoření ucelené systematické podpory pro pracovníky ŠPP (školní psychology a školní 

speciální pedagogy) tak, aby docházelo ke sjednocování postupů práce s klientem a školními kolektivy. 

Dále nastavení metodické podpory v rámci vzdělávání školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů-poskytnutí nabídky vzdělávání z okruhů diagnostiky a intervence.  

Výstupy klíčové podaktivity: 

- realizace 24 vzdělávacích akcí za projekt (8 hodin/25 osob na akci) 
- realizace 60 setkání  za dobu trvání projektu pro obě skupiny odborníků (30 pro školní 

psychology a 30 pro školní speciální pedagogy ) s frekvencí 1krát měsíčně mimo dobu hlavních 
školních prázdnin pod vedením metodiků.   

KA06-3.3 Metodická síť ve školách a školských zařízeních při aplikaci podpůrných opatření ve školní praxi 

Cílem aktivity je vytvoření a podpora metodické sítě pedagogických pracovníků středních a základních 

škol v Jihomoravském kraji. Budou organizována pravidelná setkávání pedagogických pracovníků 

v rámci organizace odborných přednášek a seminářů a diskuse s odbornými lektory na témata týkající 

se poskytování podpůrných opatření u různých skupin žáků se znevýhodněním (žáci s poruchami učení 

a chování, žáci s PAS, žáci se smyslovým postižením apod.) a na aktuální témata, se kterými se 

pedagogové setkávají ve své praxi. Nedílnou součástí aktivity bude sdílení a zpětná vazba mezi 

pedagogy.  

Vzdělávací akce pro pedagogy SŠ a ZŠ (předpokládaná témata): 
- nejčasnější doporučovaná podpůrná opatření 
- praktické ukázky a doporučení práce s podpůrným opatřením 
- možnosti využití pomůcek a jejich praktické používání 
- nejčastější chyby – nedostatky, poznatky z činnosti ČŠI 
- výměna zkušeností 
- vzájemné hospitace pedagogů ve škole, návštěvy jiných škol 
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Výstupy klíčové podaktivity: 
- realizace 24 vzdělávacích akcí na vytipovaná témata, která se v průběhu projektu mohou 

měnit dle aktuální situace a dle zakázky pedagogů. Na vzdělávacích akcích se budou podílet 

jak členové metodické sítě (poradenští pracovníci), tak i pozvaní lektoři.  

- podpora 400 pedagogických pracovníků především středních a základních škol.  

KA06-4 Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze 

Cílem této aktivity je aktivně podpořit pedagogické pracovníky středních škol, kteří pracují s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání pracovníků škol proběhne formou několika modulů 

a kulatých stolů. 

KA06-4.1 Podpora pedagogických sborů 

Pro celý pedagogický sbor středních škol bude připravena pestrá nabídka vzdělávacích aktivit pod 
vedením odborníka z praxe. Vzdělávací aktivity zlepší komunikaci a spolupráci mezi pedagogy 
a pozitivně ovlivní klima ve sborovnách středních škol. Bude se jednat zejména o aktivity zaměřené 
na koučování, zásady správné komunikace, hodnocení, konflikty a způsoby jejich řešení, prevence 
a zvládání stresu, jak se bránit syndromu vyhoření, prevence a zvládání rizikového chování žáků, klima 
třídy, řešení mimořádných událostí, práce se žáky a studenty s psychiatrickými poruchami a jak 
pracovat s agresivním a manipulativním rodičem. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

- 6 metodických setkání s odborníkem z praxe pro 20 sboroven, celkem 120 akcí 
- bude podpořeno 2 400 pedagogů  

KA06-4.2 Podpora pedagogických sborů - řešení praktických situací 

Budou se realizovat krátkodobé vzdělávací aktivity přímo na míru. Vzdělávací aktivity budou vycházet 

z potřeb jednotlivých škol a budou zaměřeny prakticky. Budou využívány zkušenosti pedagogů 

speciálních škol, kteří budou do projektu zapojeni jako odborní lektoři. Realizované vzdělávací aktivity 

budou obsahovat i kazuistiky z profesní praxe speciálního pedagoga. Účastníci získají náměty na 

pedagogické postupy při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Část těchto aktivit bude 

zaměřena také na aktivní využívání informačních a komunikačních technologií, včetně internetového 

prostředí. Součástí těchto aktivit budou hospitace na jiných školách. Vzdělávací aktivity proběhnou 

v prostorách středních škol. V průběhu vzdělávacích aktivit bude pedagogům dána možnost se zeptat 

na řešení konkrétních, reálných situací, se kterými se v praxi setkávají.  

Dále bude vytvořena sada pracovních listů pro výukové programy pro žáky základních škol zřizovaných 

dle § 16, které budou realizovány na Středním oborném učilišti Kyjov, příspěvkové organizaci. 

 
Výstupy klíčové podaktivity: 

- 2 setkání/1 sborovna/1 školní rok. Každá sborovna 4 aktivity za projekt, celkem 80 akcí 

- podpořeno 1 600 pedagogů 

- 5 sdílení příkladů dobré praxe mezi středními školami 

- 1 sada pracovních listů pro realizaci 10 výukových programů pro žáky ZŠ 
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KA06-4.3 Podpora asistentů pedagoga 

Budou realizovány vzdělávací aktivity pro asistenta pedagoga (dále také AP), včetně průběžné 

metodické podpory. Aktivity by měly podpořit asistenty pedagoga v práci se žáky s poruchami chování, 

s autismem, psychiatrickými poruchami, poruchami učení a kombinovanými poruchami. Vzdělávací 

aktivity budou probíhat formou odborných přednášek, praktického výcviku, s důrazem na sdílení 

zkušeností. Současně budou realizovány pro asistenty pedagoga individuální konzultace s odborníkem 

z praxe. Vzdělávací aktivity podpoří jejich profesní rozvoj. Část vzdělávacích aktivit bude orientována 

na týmovou spolupráci mezi pedagogem a asistentem pedagoga a na bezproblémovou komunikaci 

mezi rodičem a asistentem pedagoga.  

Výstupy klíčové podaktivity: 
- 20 sdílení za projekt 

- 100 hodin individuálních konzultací 

- podpořeno 200 asistentů pedagoga  

KA06-4.4 Podpora školního poradenského pracoviště – vzdělávání specialistů 

Budou realizovány jednodenní vzdělávací aktivity prezenční formou. Cílovou skupinou budou školní 

psychologové a školní speciální pedagogové (specialisté). Bude se jednat o 10 jednodenních 

vzdělávacích setkání s odborníkem pro 20 osob. Na každé vzdělávací setkání bude navazovat 

jednodenní výcvik pro 10 osob. Místem vzdělávacích aktivit budou školy nebo vzdělávací prostory SSŠ 

Brno.  

Výstupy klíčové podaktivity: 
- 10 jednodenních vzdělávacích aktivit  

- 10 jednodenních navazujících výcviků  

- podpořeno celkem 200 pedagogů (školních psychologů a speciálních pedagogů) 

KA06-4.5 Kulaté stoly 

Budou realizovány kulaté stoly s přizvanými odborníky z jednotlivých institucí (OSPOD, zdravotnická 

zařízení, diagnostické ústavy a další). Hlavními tématy kulatých stolů bude nastavení podmínekkvalitní 

spolupráce pro všechny zúčastněné strany. Kromě diskuze nad problémem se bude hledat také 

optimální řešení. V rámci této aktivity by měl vzniknout písemný materiál, který bude obsahovat 

doporučení, jak nastavit podmínky aktivní spolupráce.  

Výstupy klíčové podaktivity: 
- 4 kulaté stoly vždy pro 20 osob v rozsahu 6 h 

- podpořeno 80 osob zabývajících se inkluzí 
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KA07 Profesní rozvoj managementu škol 

Cílem této klíčové aktivity je poskytnout ředitelům škol, kteří jsou ve funkci do 5 let a služebně starším 

ředitelům podporu v oblasti řízení škol. Tyto aktivity budou realizovány formou výměny zkušeností, 

sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, odborných konzultací a individuální metodické podpory, včetně 

manažerské podpory za pomoci odborníků z firemní sféry. 

Projektové aktivity budou probíhat ve třech bězích ve čtyřech podaktivitách. Budou probíhat na SSŠ 

Brno nebo na školách. Zúčastní se jich 120 ředitelů škol a školských zařízení.  

Do této klíčové aktivity bude zapojena následující partnerská organizace:  

Číslo  Partner 

P06 
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 
příspěvková organizace 

Aktivity bude realizovat pouze výše uvedený partner.  

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu je uveden ve zvláštní příloze č. 10.  

Plánované činnosti jsou v souladu s cíli KAP JMK: 

• I.E2: Zlepšit klima školy - posilovat kompetence klíčových aktérů školy. 

Podpora profesního rozvoje managementu škol je rozdělena do následujících podaktivit: 

KA07-1 Tematicky zaměřená metodická setkání ředitelů 

Úvodní metodické setkání realizována pro celou skupinu ředitelů. Následující metodická setkání budou 

tematicky zaměřena a realizována pro menší skupinu cca 10 osob. Bude využita řízená diskuze, která 

bude prokládána praktickými ukázkami z praxe. 

Plánovaná témata: 

• Role ředitele 

• Klima školy a komunikace (externí a interní) 

• Provoz školy a finanční plánování 

• Výcvik manažerských dovedností – stínování 

• Tvorba funkčního modelu systému školy, její vize a strategie ŠVP. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

celkem 9 setkání pro 60 osob  

KA07-2 Odborné stáže a exkurze 

Stáže budou realizovány formou konzultací u odborníka z praxe ve škole či ve firmě. Aktivita bude 

probíhat pro menší skupiny po 5 osobách na 4 místa. Dále budou realizovány exkurze do škol a firem 

pro skupinu 10 osob. 
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Výstupy klíčové podaktivity: 

celkově 48 stáží pro 60 osob 

celkově 12 exkurze pro 60 osob 

KA07-3 Metodická poradna pro zkušené ředitele  

Metodická poradna bude realizována pro 60 zkušených ředitelů 12x za projekt. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

12 metodických poraden pro 60 osob, 4 hodiny/1 metodická poradna, celkově 48 hodin  

KA07-4 Individuální konzultace 

Ředitelům škol bude nabídnuta podpora pro řízení formou individuálních konzultací.  Budou mít 

možnost obrátit se na projektové konzultanty, odborníky z praxe. 

Výstupy klíčové podaktivity: 

Individuální konzultace pro 60 osob, 10 hodin konzultací/1os., celkem 600 hodin konzultací  


