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Tento Inspiromat je zaměřen na popis vzájemného propojení soustavy projektů a výzev akce KLIMA, příklady 
spolupráce těchto projektů, popř. jejich souvislosti s tvorbou MAP.

Systémové projekty (IPs) můžeme zjednodušeně rozdělit: 

 na projekty podporující implementaci legislativní i další změny z posledních let ve školách, jako jsou na-
příklad projekty NIDV a NÚV, které se zaměřují na podporu inkluzívního vzdělávání, poradenského systému, 
podporu plánování a realizace výuky ve vazbě na inovace vlastních školních vzdělávacích programů nebo 
tvorbu nových inspekčních postupů.

 na projekty páteřní, které podporují jiné aktivity uvnitř akce KLIMA. Příkladem jsou projekty NÚV a NIDV za-
měřené na metodickou podporu krajských a místních akčních plánů, projekt Agentury pro sociální začleňování, 
který cílí na vzdělávání v oblasti sociálně vyloučených lokalit, nebo projekt NÚV, který síťuje aktivní učitele MŠ 
a ZŠ a napomáhá jim budovat systém podpory čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi výuky.

Na systémovou úroveň v regionálním měřítku nasedají projekty místních a krajských akčních plánů.

Další úroveň projektů představují již projekty soutěžní, realizované v rámci otevřených výzev. Ty můžeme 
rozdělit opět na dva typy: 

 projekty koncepční, které vytvářejí nové postupy a metodiky, například se zaměřením na formativní hod-
nocení, hledání nových přístupů ke vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření nebo implementující 
Strategii digitálního vzdělávání. Informace k realizovaným koncepčním projektům jsou k dispozici zde: http://
www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/koncepcni-projekty-op-vvv.ep/.

 projekty typu tematická partnerství a sítě, které mají za hlavní cíl propojovat relevantní subjekty -  například 
základní a mateřské školy, fakulty vzdělávající učitele a školy nebo rozvíjejí centra kolegiální podpory, které 
se zaměřují na určité téma (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální vzdělávání, předškolní 
vzdělávání …).

Systém uzavírají projekty jednotlivých škol a školských zařízení, které se realizují formou tzv. šablon.  

MAP)

Soustava projektů akce KLIMA

Systémové projekty 
(IPs)

Koncepční projekty 
(IPoK)

Tematická partnerství
a sítě

Šablony

Projekty jednotlivých škol

http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/koncepcni-projekty-op-vvv.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/koncepcni-projekty-op-vvv.ep/


3

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ PROJEKTŮ

Příklad 1 Návaznost projektů koncepčních a projektů typu tematická partnerství a sítě
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Příklad 2 Propojení a spolupráce systémových projektů a projektů tematická partnerství a sítě 
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Příklad 3 Propojení a spolupráce systémových projektů a projektů tematická partnerství a sítě na území kraje 
– model spolupráce IPs – KAP - MAP.
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PŘEHLED SYSTÉMOVÝCH PROJEKTŮ, REALIZOVANÝCH 
V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 3 OP VVV (PO3 OP VVV)

1. Strategické řízení a plánování ve školách a v území (SRP) – Národní institut pro další vzdě-
lávání (NIDV)

Řešené oblasti Aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky – 
odkazy na informa-
ce, materiály

Pozice/kontakt

Metodická podpora 
tvorby Místních akč-
ních plánů (MAP)

- Pravidelná setkání 
realizátorů MAP

- Individuální konzultace

- Znalostní databáze 
projektu SRP  - tvorba MAP 
(Inspiromaty, často kladené 
dotazy – FAQ)

- Vzdělávací akce pro 
realizátory projektů MAP

- webináře

Na každém krajském 
pracovišti NIDV 
vytvořeno Centrum 
podpory, ve kterém 
působí Konzultant 
MAP II. 

Znalostní databáze 
– tvorba MAP http://
nidv.cz/cs/projekty/
projekty-esf/srp/
znalostni-databaze/
tvorba-map.ep/

Konzultant MAP II

http://nidv.cz/cs/
onas/krajska-praco-
viste.ep/

pod záložkou každé-
ho krajského praco-
viště

Strategické řízení 
a plánování ve 
školách - koncepce 
a rámec školy, pe-
dagogické vedení 
školy 

- realizace vzdělávacího 
programu pro širší vedení 
škol v prezenční i distanční 
formě v každém Centru 
podpory (krajská pracoviště 
NIDV). Vzdělávací program 
je realizován v každém 
školním roce.

- Tvorba metodických  
a vzorových materiálů 

V každém Centru - 
odborný poradce 
Centra podpory

Programová nabídka 
NIDV http://nidv.cz/
cs/programova-na-
bidka/prihlaseni_do_
vzdelavaciho_pro-
gramu.ep/

Znalostní databáze 
projektu SRP (meto-
dické a vzorové ma-
teriály od roku 2019)

http://www.nidv.cz/
cs/projekty/projek-
ty-esf/srp/znalostni-
databaze.ep/

Odborný poradce 

http://nidv.cz/cs/
onas/krajska-praco-
viste.ep/

pod záložkou každé-
ho krajského praco-
viště

Individuální pod-
pora a intenzivní 
pomoc školám v ob-
lasti strategického 
řízení a plánování ve 
školách – koncepce 
a rámec školy, pe-
dagogické vedení 
školy

- min. 80 škol (MŠ, ZŠ) 
zapojených do systému 
individuální pomoci 
a intenzivní podpory 
z projektu SRP. Školy jsou 
vybírány do programu 
ve třech vlnách: zapojení 
od září 2017 (19 škol již 
zapojeno), září 2018 a září 
2019. Vývěr probíhá vždy ve 
2. pol. předchozího školního 
roku. Délka zapojení každé 
školy je dva školní roky.

Týmový manažer 
KA 02 individuální 
pomoc

Týmový manažer 
KA 02 individuální 
pomoc

http://www.nidv.cz/
cs/projekty/projekty
-esf/srp/kontakty.ep/

http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-map.ep/
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-map.ep/
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-map.ep/
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-map.ep/
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-map.ep/
http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste.ep/
http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste.ep/
http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste.ep/
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze.ep/
http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste.ep/
http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste.ep/
http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
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2. Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky – 
odkazy na informa-
ce, materiály

Pozice/kontakt

Metodická podpora 
krajů při přípravě, 
realizaci a vyhod-
nocování krajských 
akčních plánů rozvo-
je vzdělávání

- tvorba metodických  
a vzorových materiálů

- osobní konzultace
Odborný garant 
P-KAP v každém kraji

Metodické materiály 
k tvorbě KAP

http://www.nuv.cz/p-
kap/podpora-kap-2

Odborní garanti 
P-KAP v jednotlivých 
krajích

http://www.nuv.cz/p-
kap/2

Metodická podpora 
SŠ a VOŠ využívají-
cích přístupy akčního 
plánování a vytvá-
řejících vlastní plány 
aktivit a školní akční 
plány (PA a ŠAP)

- tvorba metodických  
a vzorových materiálů

- semináře

- videometodiky

Odborný garant 
P-KAP v každém kraji

Metodické materiály 
k tvorbě PA a ŠAP

http://www.nuv.cz/p-
kap/podpora-sap-pa

informace o seminá-
řích a workshopech

http://www.nuv.cz/p-
kap/zpravy

metodické materiály 
k jednotlivým oblas-
tem intervencí

http://www.nuv.cz/p-
kap/podpora-sap-pa

Odborní garanti 
P-KAP v jednotlivých 
krajích

http://www.nuv.cz/p-
kap/2

Garanti intervencí

http://www.nuv.cz/p-
kap/3

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-kap-2
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-kap-2
http://www.nuv.cz/p-kap/2
http://www.nuv.cz/p-kap/2
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa
http://www.nuv.cz/p-kap/zpravy
http://www.nuv.cz/p-kap/zpravy
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa
http://www.nuv.cz/p-kap/2
http://www.nuv.cz/p-kap/2
http://www.nuv.cz/p-kap/3
http://www.nuv.cz/p-kap/3
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3. Budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdě-
lávání – podpora práce učitelů (PPUČ) – Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky 
– odkazy na infor-
mace, materiály

Pozice/kontakt

Vytváření sdílené 
představy o pojetí 
a významu čtenář-
ské, matematické 
a digitální gramot-
nosti včetně infor-
matického myšlení 
pro vzdělávání 
dětí a žáků MŠ a 
ZŠ v rámci akcí 
odborných panelů 
gramotností

(od 5/2017)

- webové speciály ke 
gramotnostem

- realizace „minikonferencí“ 
odborných panelů jako 
místa společného setkávání, 
výměny zkušeností a 
mapování dobré praxe 
v rozvoji gramotností 
v různých vzdělávacích 
oblastech – dvakrát ročně 
pro každou gramotnost 
v různých regionech ČR

- síťování a výměna 
zkušeností s řešiteli 
projektů zabývají tematikou 
gramotností, financovanými 
z OP VVV

e-mail: ppuc@nuv.
cz

možnost klást otáz-
ky k projektu

dále web: www.
gramotnostiprouci-
tele.cz – registrace 
zájemců o infor-
mace o projektu a 
projevení zájmu o 
účast na minikonfe-
rencích gramotností

Webové speciály 
ke gramotnostem:

www.gramotnosti-
proucitele.cz

včetně informací 
k odborným pane-
lům

PR manažer a asi-
stentka projektu, 
ppuc@nuv.cz

Tel.: 274 022 362

Úložiště pro sdí-
lení vzdělávacích 
zdrojů a ověřených 
informací v gra-
motnostech (mate-
matická, čtenářská, 
digitální včetně 
informatického 
myšlení)
(od 1/2018)  

- Služba na Metodickém 
portálu RVP.CZ („reputační 
systém“) umožňující 
učitelům a veřejnosti 
snadno na jednom 
místě získat přístup ke 
vzdělávacím materiálům 
z různých na internetu 
dostupných zdrojů (od 
9/2018)

- Služby konzultačního centra 
NÚV – poskytuje učitelům 
metodické konzultace 
a možnost propojovat se s 
dalšími aktéry, kteří také řeší 
gramotnosti ve vzdělávání 

(od 1/2018)

e-mail: ppuc@nuv.
cz

https://rvp.cz/

www.gramotnosti-
proucitele.cz

Konzultační cent-
rum NÚV:

http://www.nuv.
cz/p/konzultacni-
centrum

PR manažer a asi-
stentka projektu, 
ppuc@nuv.cz

Tel.: 274 022 362

Online nástroj 
pro profesní růst 
učitele v oblasti 
využívání digitál-
ních technologií ve 
výuce 
(rámec od 
9/2018)

- Aplikace Profil Učitel21 
umožňující sebehodnocení 
úrovně vlastních 
kompetencí v oblasti 
začlenění digitálních 
technologií do výuky 
(pilotáž v roce 2018, od 
9/2019 online aplikace)

e-mail: ppuc@nuv.
cz https://rvp.cz/

mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
http://www.gramotnostiproucitele.cz
http://www.gramotnostiproucitele.cz
http://www.gramotnostiproucitele.cz
http://www.gramotnostiproucitele.cz
http://www.gramotnostiproucitele.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
https://rvp.cz/
http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum
http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum
http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum
mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
https://rvp.cz/
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Vyhledávání aktiv-
ních škol a dalších 
subjektů, které bu-
dou pod značkou 
„regionálního cen-
tra gramotností“ 
šířit a podporovat 
rozvoj gramotností 
v regionu

(od 9/2019 pilot, 
následně populari-
zace celé sítě)

- PPUČ uvítá spolupráci při 
zahrnutí center kolegiální 
podpory, aktivních škol a 
dalších subjektů, které se 
v území věnují rozvoji alespoň 
jedné ze sledovaných gra-
motností; zájemci o popula-
rizaci vlastních aktivit projekt 
PPUČ mohou kontaktovat 
projekt na uvedeném mailu

e-mail: ppuc@nuv.
cz

www.gramotnosti-
proucitele.cz

PR manažer a asi-
stentka projektu, 
ppuc@nuv.cz

Tel.: 274 022 362

4. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) – Agentura 
pro sociální začleňování (ASZ)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky 
– odkazy na infor-
mace, materiály

Pozice/kontakt

Tvorba/aktualiza-
ce/implementace/
evaluace kapitoly 
Vzdělávání Strate-
gického plánu pro 
sociální začleňová-
ní v 70 lokalitách 
zařazených do 
Koordinovaného 
přístupu k sociálně 
vyloučeným lokali-
tám (KPSVL);
Tvorba Plánu pod-
pory v 10 lokali-
tách, které nespo-
lupracují v režimu 
KPSVL a identifi-
kovaly problém v 
oblasti vzdělávání;

- Metodická podpora a 
individuální konzultace 
v lokalitách a MAP

- Metodika realizace 
strategií rozvoje vzdělávání 
v oblasti IKV a rovných 
příležitostí v uzavřených 
místních soustavách

- Metodický manuál 
pro rozvoj inkluzivního 
vzdělávání na místní úrovni

- Lokality jsou do KPSVL 
zařazeny dle procesů 
a kritérií, ukotvených v 
Metodice Koordinovaného 
přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám

Metodici inkluziv-
ního vzdělávání

Informace o pro-
jektu:

http://www.social-
ni-zaclenovani.cz/
inkluzivni-a-kvalit-
ni-vzdelavani-v-u-
zemich-se-svl

Metodika Koordi-
novaného přístupu 
k sociálně vylouče-
ným lokalitám

http://www.social-
ni-zaclenovani.cz/
KPSVL

Metodici inkluziv-
ního vzdělávání

Mikuláš Tichý tichy.
mikulas@vlada.cz

Olga Kusá kusa.
olga@vlada.cz

Kristína Březinová 
brezinova.kristina@
vlada.cz

Poradenství při 
přípravě 45 Míst-
ních akčních plánů 
rozvoje vzdělávání 
(MAP) v lokalitách 
mimo KPSVL, které 
o spolupráci proje-
ví zájem.

Experti MAP

Experti MAP

Martin Dobeš 
dobes.martin@
vlada.cz

Iveta Millerová 
millerova.iveta@
vlada.cz

Aktivizace rele-
vantních aktérů

- Odborné workshopy, 
veřejná setkání, 
konference, exkuze/stáže 
za příklady dobré praxe

mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
mailto:ppuc@nuv.cz
http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl
http://www.socialni-zaclenovani.cz/KPSVL
http://www.socialni-zaclenovani.cz/KPSVL
http://www.socialni-zaclenovani.cz/KPSVL
mailto:tichy.mikulas@vlada.cz
mailto:tichy.mikulas@vlada.cz
mailto:kusa.olga@vlada.cz
mailto:kusa.olga@vlada.cz
mailto:brezinova.kristina@vlada.cz
mailto:brezinova.kristina@vlada.cz
mailto:dobes.martin@vlada.cz
mailto:dobes.martin@vlada.cz
mailto:millerova.iveta@vlada.cz
mailto:millerova.iveta@vlada.cz
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5. Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluziv-
ního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) - Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky 
– odkazy na infor-
mace, materiály

Pozice/kontakt

Monitorování po-
stupu při zavádění 
společného (inklu-
zivního) vzdělávání 
a navrhování a ově-
řování opatření 

- průřezové opakované 
šetření ve vybraných 
školách předškolního a 
základního vzdělávání

- vyhledání a zpracování 
příkladů inspirativní praxe 
především pro základní 
školy 

- odborné semináře 
k výzkumům inkluzívního 
přístupu ve školním 
vzdělávání  

Manažer KA http://www.nuv.cz/
projekty/apiva 

Manažerka KA2 – 
PhDr. Jiřina Novot-
ná – jirina.novotna@
nuv.cz

Podpora PP při re-
alizaci společného 
vzdělávání

- příprava programů DV PP

- pilotní ověření programů 
DV PP

- příprava lektorů NIDV 
pro realizaci uvedených 
programů DV PP

- přímá realizace 
specifických programů - 
výcviků

Koordinátor KA

Koordinátorka KA3 
– PaedDr. Hana 
Šmejkalová – hana.
smejkalova@nuv.cz

Specifická podpora 
společného vzdě-
lávání

- příprava a pilotní ověření 
nástroje pro zjišťování 
úrovně jazykových 
kompetencí žáků – cizinců 
(žáků s OMJ)

- příprava a pilotní ověření 
program DV PP, ve kterém 
se PP naučí využívat nástroj 
ve své pedagogické praxi;

- příprava referenčního 
rámce pro český znakový 
jazyk (úroveň A1 až B2), 
který významně podpoří 
výuku českého znakového 
jazyka. 

Manažer KA 
Koordinátor KA

Manažerka KA4 – 
Mgr. Yvona Koste-
lecká PhD. – yvona.
kostelecka@nuv.cz

Koordinátorka 
KA5 – Mgr. Marie 
Horáková – marie.
horakova@nuv.cz

http://www.nuv.cz/projekty/apiva
http://www.nuv.cz/projekty/apiva
mailto:jirina.novotna@nuv.cz
mailto:jirina.novotna@nuv.cz
mailto:hana.smejkalova@nuv.cz
mailto:hana.smejkalova@nuv.cz
mailto:yvona.kostelecka@nuv.cz
mailto:yvona.kostelecka@nuv.cz
mailto:marie.horakova@nuv.cz
mailto:marie.horakova@nuv.cz
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6. Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – Národní institut pro další 
vzdělávání (NIDV)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky 
– odkazy na infor-
mace, materiály

Pozice/kontakt

Centra podpory 
školám v oblasti 
společného 
vzdělávání 

Poradenství a konzultace 
pedagogické i širší veřejnosti 
v oblasti společného 
vzdělávání.

V každém Centru 
podpory na 
krajském pracovišti 
NIDV – Krajský 
metodik centra 
podpory

Budou spuštěny 
webové stránky 
projektu, zatím 
pouze info na 
http://nidv.cz/cs/
projekty/projekty-
esf/apiv/o-projektu.
ep/

Krajský metodik 
centra podpory
http://nidv.cz/
cs/onas/krajska-
pracoviste.ep/
pod záložkou 
každého krajského 
pracoviště

Krajská síť škol 
a školských 
zařízení - síť 336 
spolupracujících 
škol a ŠZ (24 v 
každém kraji – 12 
škol s komplexní 
podporou, 12 
škol s vybranou 
podporou)

Pro školy 
s komplexní a 
vybranou podporou 
jsou v rámci 
projektu realizovány 
vzdělávací 
programy

Pro školy 
s komplexní 
podporou jsou 
realizovány také 
odborné služby 
školám a školským 
zařízením

Školy jsou oslovovány ke 
spolupráci od podzimu 2017.
Komplexní podpora škol a 
ŠZ - metodická podpora, 
služby odborných poradců 
a vzdělávání pedagogických 
pracovníků.
Vybraná podpora škol a ŠZ 
- vzdělávání pedagogických 
pracovníků.
Kurz pro vedení školy (ŠZ) 
určený řediteli a jeho zástupci, 
který proběhne ve skupině 
10 vybraných vedoucích 
pracovníků škol (ŠZ) z kraje – 
celkem 40 hodin vzdělávání.
Kurz základní přípravy 
zaměřený na praktické 
informace z oblasti 
společného vzdělávání – 
celkem 40 hodin vzdělávání.
Kurzy zaměřené na konkrétní 
potřeby školy - (ŠZ) v oblasti 
oborově předmětové, 
diagnostické, sociálních 
vztahů, komunikace apod. – 
celkem 24 hodin vzdělávání.
Koučing pro ředitele školy (ŠZ) 
– 40 hodin podpory.
Mentoring pro 2 vybrané 
pedagogy – 25 hodin pro 
každého z nich.
Služby odborných poradců 
(psycholog, speciální 
pedagog, metodik pro ŠPZ, 
metodik DVPP apod.) – 
celkem 48 hodin podpory.
Odborné stáže v rámci Krajské 
sítě spolupracujících škol.

V každém Centru 
podpory na 
krajském pracovišti 
NIDV – Konzultant 
implementace APIV

Konzultant 
implementace APIV
http://nidv.cz/
cs/onas/krajska-
pracoviste.ep/

pod záložkou 
každého krajského 
pracoviště
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Vzdělávání

Vzdělávání zástupců veřejné 
správy
- vzdělávací akce za rok v 
každém kraji pro zástupce 
zřizovatelů.

Informační semináře

- místa pro diskusi odborné i 
široké veřejnosti zaměřená na 
konkrétní témata společného 
vzdělávání (280 setkání 
v průběhu 5 let v rámci všech 
krajů).

V každém Centru 
podpory na 
krajském pracovišti 
NIDV – Krajský 
metodik centra 
podpory

Týmový manažer 
KA 03 Veřejnost

Krajský metodik 
centra podpory
http://nidv.cz/
cs/onas/krajska-
pracoviste.ep/

pod záložkou 
každého krajského 
pracoviště
Týmový manažer 
KA 03 Veřejnost

http://nidv.cz/cs/
projekty/projekty-
esf/apiv/kontakty.
ep/

V plánu:

Informační servis 
– o spuštění obou 
databází bude 
veřejnost včas 
informována

Veřejná databáze organizací 
zabývajících se inkluzivním 
vzděláváním

- informace o institucích a 
organizacích podílejících se na 
implementaci APIV v každém 
kraji – pro odbornou i širokou 
veřejnost.

Informační databáze 
společného vzdělávání

- elektronický průvodce 
tématy společného vzdělávání 
pro odbornou i širší veřejnost 
ve formě volně dostupné 
aplikace pro PC, tablety a 
smartphony.

Týmový manažer 
KA 01
Metodicko-
koordinační sítě

Týmový manažer 
KA 03 Veřejnost

Týmový manažer 
KA 01
Metodicko-
koordinační sítě
http://nidv.cz/cs/
projekty/projekty-
esf/apiv/kontakty.
ep/

Týmový manažer 
KA 03 Veřejnost
http://nidv.cz/cs/
projekty/projekty-
esf/apiv/kontakty.
ep/

Odborná uskupení 
pro společné 
vzdělávání

Odborná platforma 
společného vzdělávání

- monitoring průběhu 
implementace APIV 2016-
18, doporučení pro 2019-
20, schvalování inkluzivních 
koncepcí krajů.

Odborný panel spolupráce

- zaměřené na kvalitu DVPP 
a lektorů DVPP v oblasti 
společného vzdělávání.

Není určeno 
pro veřejnost, 
výstupy budou 
zveřejňovány.

V případě zájmu o 
informace – týmový 
manažer spolupráce

Týmový manažer 
KA 04 Evaluace
http://nidv.cz/cs/
projekty/projekty-
esf/apiv/kontakty.
ep/

Týmový manažer 
KA 05 Spolupráce
http://nidv.cz/cs/
projekty/projekty-
esf/apiv/kontakty.
ep/
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7. Komplexní systém hodnocení (KSH) – Česká školní inspekce (ČŠI)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky 
– odkazy na infor-
mace, materiály

Pozice/kontakt

Podpora vlastního 
hodnocení školy

Tvorba metodických mate-
riálů podporujících vlastní 
hodnocení škol provázaných 
na jednotlivá kritéria modelu 
Kvalitní škola.

Tvorba příkladů inspirativní 
praxe – ke kritériím bude 
připraven příklad konkrétní 
školy a jejího řešení daného 
tématu.

Kontaktní osobou 
projektu je vždy 
náměstek ústřed-
ního školního 
inspektora, PhDr. 
Ondřej Andrys, 
MAE

www.csicr.cz v sek-
ci Dokumenty je 
možno najít krité-
ria kvalitní školy, 
tematické zprávy 
(například ke čte-
nářské a matema-
tické gramotnosti), 
ale i dalším téma-
tům.

PhDr. Ondřej An-
drys, MAE 
tel. sekretariát: 
+420 251 023 309 
e-mail: ondrej.
andrys@csicr.cz

Využití výsledků 
národního i mezi-
národního hodno-
cení výsledků žáků

Například příprava publikací 
s uvolněnými úlohami a s di-
dakticko-metodickým komen-
tářem.
Realizace seminářů, v tzv. mo-
bilních centrech – pro učitele 
dle zaměření konkrétního 
šetření

Publikace jsou 
k dispozici pod 
záložkami jednotli-
vých šetření.

Například TIMSS – 
publikace 

http://www.csicr.
cz/Prave-menu/
Mezinarodni-setre-
ni/TIMSS/Uvolne-
ne-testove-ulohy/
Uvolnene-ulohy-z-
TIMSS-2015

nebo v záložce 
Využití výsledků 
výzkumů http://
www.csicr.cz/Prave
-menu/Mezinarod-
ni-setreni/Vyuziti-
vysledku-vyzkumu

Realizace vzdělá-
vacích seminářů 
pro realizátory 
MAP, ředitele 
apod.

Připravená prezentace 
v délce 1 – 2 hodiny 
s názvem Doporučení 
České školní inspekce 
pro práci škol, školských 
zařízení a jejich 
zřizovatelů 

(příspěvek k 
implementaci MAP)

Případnou poptáv-
ku vždy směrovat 
na

náměstka ústřed-
ního školního 
inspektora -PhDr. 
Ondřej Andrys, 
MAE

http://www.csicr.cz
http://www.csicr.cz/cz/Odkazovane-clanky/PhDr-Ondrej-Andrys,-MAE
http://www.csicr.cz/cz/Odkazovane-clanky/PhDr-Ondrej-Andrys,-MAE
mailto:ondrej.andrys@csicr.cz
mailto:ondrej.andrys@csicr.cz
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu
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8. Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) - Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní osoby 
pro danou oblast/
aktivitu

Webové stránky 
– odkazy na infor-
mace, materiály

Pozice/kontakt

Metodická pod-
pora pro školy 
skrze informace na 
webu a další formy 
podpory.

Identifikovat obtíže škol 
v naplňování podpůrných 
opatření a připravit metodic-
kou podporu.

http://www.nuv.
cz/kipr/metodicka
-podpora 

Metodická síť ŠPZ 
jako forma přímé 
podpory nejen 
pro zapojené školy 
v otázce společ-
ného vzdělávání 
v jednotlivých kra-
jích.

Manažer klíčové 
aktivity:

Mgr. Zuzana Acer 
Jarošová

Seznam zapoje-
ných metodiků 
v jednotlivých 
krajích http://www.
nuv.cz/kipr/ppp-a
-spc-metodici

Mgr. Zuzana Acer 
Jarošová

Zuzana.jarosova@
nuv.cz

Přímá podpora 85 
MŠ, ZŠ, SŠ v kra-
jích (prozatím za-
pojeno 60 škol)

Manažer klíčové 
aktivity:

Ing. Jana Draho-
šová

 

Seznam všech 
zapojených škol: 
http://www.nuv.cz/
kipr/kraje 

Ing. Jana Draho-
šová

Jana.drahosova@
nuv.cz

Vzdělávání peda-
gogů škol

Posílit kompetence peda-
gogů formou vzdělávání 
nezbytné k poskytování 
podpůrných opatření a ověřit 
vybrané nové formy pedago-
gické podpory.

Manažer klíčové 
aktivity:

PhDr. Alena Pl-
šková

Seznam vzděláva-
cích aktivit a mož-
nost přihlášení: 
http://www.nuv.cz/
kipr/akce 

PhDr. Alena Pl-
šková

Alena.plskova@
nuv.cz

http://www.nuv.cz/kipr/metodicka-podpora
http://www.nuv.cz/kipr/metodicka-podpora
http://www.nuv.cz/kipr/metodicka-podpora
http://www.nuv.cz/kipr/ppp-a-spc-metodici
http://www.nuv.cz/kipr/ppp-a-spc-metodici
http://www.nuv.cz/kipr/ppp-a-spc-metodici
mailto:Zuzana.jarosova@nuv.cz
mailto:Zuzana.jarosova@nuv.cz
http://www.nuv.cz/kipr/kraje
http://www.nuv.cz/kipr/kraje
mailto:Jana.drahosova@nuv.cz
mailto:Jana.drahosova@nuv.cz
http://www.nuv.cz/kipr/akce
http://www.nuv.cz/kipr/akce
mailto:Alena.plskova@nuv.cz
mailto:Alena.plskova@nuv.cz
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9. Modernizace odborného vzdělávání (MOV) - Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešené oblasti aktivity
Kontaktní oso-
by pro danou 
oblast/aktivitu

Webové strán-
ky – odkazy 
na informace, 
materiály

Pozice/kontakt

Systémová me-
todická podpora 
pro školy při 
modernizaci 
školních vzdělá-
vacích programů 
a výuky ve střed-
ních odborných 
školách

- Návrh modernizace jed-
notlivých prvků kurikula 
středního odborného 
vzdělávání (všeobecně 
vzdělávací část, základy 
odborného vzdělávání, za-
členění kvalifikační struk-
tury NSK do počátečního 
odborného vzdělávání).

 - Vzniknou modelové 
sestavy komplexních úloh 
/ vzdělávacích projektů 
/ příkladů dobré praxe 
-soubory výukových mo-
dulů budou využitelné pro 
zařazení do ŠVP, stejně 
tak komplexní úlohy a žá-
kovské projekty. Příklady 
dobré praxe poslouží pro 
inspiraci. Využívány budou 
připravené společné od-
borné základy a profesní 
kvalifikace NSK
- Koncepce odborného 
vzdělávání, metodika kon-
cipování školního vzdělá-
vacího programu s využi-
tím NSK

Experti středního 
odborného vzdě-
lávání (SOV)

Metodici za ob-
lasti všeobecné-
ho vzdělávání

PR manažer

Obsahový ma-
nažer

Informace o pro-
jektu:

http://www.nuv.
cz/projekty/mov

Výstupy (např. 
vzdělávací mo-
duly) budou 
k dispozici v IS 
(upraven bude 
stávající infor-
mační systém 
s plánovaným 
propojením na 
INSPIS), další 
výstupy (na webu 
projektu) budou 
ke stažení dálko-
vým přístupem, 
zveřejňováno 
postupně s ohle-
dem na dokon-
čování výstupů

Rozvíjení spo-
lupráce škol a 
firem

- Nástroje hodnocení na 
základě portfolia žáka, 
plánování spolupráce škol 
a firem - plány spolupráce

Manažer a meto-
dik KA5

Výstupy (na 
webu projektu) 
budou ke stažení 
dálkovým přístu-
pem, zveřejňo-
váno postupně 
s ohledem na 
dokončování vý-
stupů

Dotazy na mov@
nuv.cz

http://www.nuv.cz/projekty/mov
http://www.nuv.cz/projekty/mov
mailto:mov@nuv.cz
mailto:mov@nuv.cz
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Zapojení škol

- Zapojeno je 37 oborů 
vzdělání, což představu-
je pokrytí 42 % žáků ve 
středním odborném vzdě-
lávání

- Školy byly do 
projektu v první vlně 
zařazeny na základě 
přihlášení (přihlášky 
podávány do konce 
června 2017), zapojeno je 
77 škol

- Vznikne 65 
optimalizovaných ŠVP

PR manažer

Manažer KA7

Experti SOV

Metodici za ob-
lasti všeobecné-
ho vzdělávání

Seznam zapoje-
ných škol bude 
umístěn na webu 
projektu

Pokud se bude 
rozšiřovat počet 
zapojených škol, 
bude vyhlášeno 
na webu projek-
tu jejich oslovení 
k zapojení

Šíření informací a 
diskuze s odbor-
níky

- Odborné panely

- Informační semináře

Experti SOV

Metodici za ob-
lasti všeobecné-
ho vzdělávání

PR manažer

Zveřejnění na 
webu projektu a 
rozeslání pozván-
ky odborníkům a 
panelistům

nebo v případě 
informačních se-
minářů školám
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Připravované systémové projekty v rámci PO 3 OP VVV

1. Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – Národní institut pro další 
vzdělávání – informace budou doplněny, pokud bude projekt schválen do realizace.
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