
  
 

Zápis ze setkání tematické skupiny 
Škola jako centrum celoživotního vzdělávání 

 

 

Datum : 15. 10. 2020 

Čas : 14:00-15:00  

Místo jednání : Online 

Účastníci : Ing. Vladislava Janíčková, Mgr. Martin Majcík, Ing. Josef Klein, Kateřina 

Budínková, Ing. Irena Langerová 

 

 

Program jednání: 

1) Představení dalšího směřování KAP a iKAP JMK II 

2) Představení aktualit z oblasti dalšího vzdělávání  

3) Pozvánka na setkání v rámci projektu UpSkilling 

4) Webináře PKAP a nástroje pro distanční výuku 

5) Diskuze k aktuálnímu stavu 

 

Zápis jednání: 

1. Představení dalšího směřování KAP a iKAP JMK II 

- Představeny byly nynější aktivity KAP JMK a také jeho další směřování v návaznosti 

na výzvu pro tvorbu IKAP III.  

- Představeny byly všechny projektové aktivity realizované v rámci iKAP JMK II. Výčet 

jednotlivých aktivit naleznete v přiložené prezentaci. 

 

2. Představení aktualit z oblasti dalšího vzdělávání 

- V rámci aktualit byla pozornost věnována nové zprávě od MŠMT k problematice 

koronaviru: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1  

- Dále byly představeny revidované standardy k profesním kvalifikacím: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/55-sada   

- Prezentován byl web KAP JMK, na kterém můžete nalézt řadu online zdrojů a 

výukových materiálů: 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects/9/pages/60221 

- Přestaveny také byly profily EPALE a NPI ČR na sociální síti Facebook, které na této 

platformě informují o aktualitách a také pořádají webnáře. 

 

3. Projekt UpSkilling 

- Cílem projektu UPSkilling je podpořit a doplnit stávající systémové prvky, které 

umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání v ČR. V 

projektu bude optimalizována síť autorizovaných osob Národní soustavy kvalifikací 

(NSK) a nastaveny mechanismy pro její koordinaci. 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
https://www.narodnikvalifikace.cz/55-sada
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects/9/pages/60221
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- Nyní již byla stanovena kontaktní osoba pro Jihomoravský kraj: Mgr. Petra Tulpová 

- V rámci projektu proběhne online setkání autorizovaných osob, a to ve dne 19. 11. 

2020 od 10.00. Pozvánku naleznete v příloze. 

 

 

4. Webináře a zdroje pro distanční výuku 

- Sdílen byl odkaz s přehledem webinářů, které pořádá PKAP – důležitý je zejména 

webinář zaměřený na další vzdělávání, který se odehraje online 3. 12. od 13:00: 

http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap  

- V přiložené prezentaci také naleznete odkazy na návody, jak pracovat s MS TEAM a 

GOOGLE MEET při distanční výuce.  

 

5. Diskuze k aktuálnímu stavu 

- Z diskuze vyplynulo, že nynější situace je pro další vzdělávání na školách poměrně 

kritická. Další vzdělávání je zpravidla přerušeno a nyní neprobíhá.  

- Do budoucna se také jako problémové jeví narušení spolupráce s partnery, firmami 

apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16. října 2020       Martin Majcík 

http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap

