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Informace o projektu „Implementace Krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje“ 

1. 4. 2018 – 31. 8. 2020  

  

 

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, 

a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření 

systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to 

formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve 

výuce.  

Realizátor projektu:  Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 

Příjemce projektu: Zlínský kraj  

Přehled partnerských organizací:   

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Střední průmyslová 

škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Střední škola obchodně technická s. r. o., Střední 

průmyslová škola Otrokovice, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Střední 

odborná škola a Gymnázium Staré Město, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské 

Hradiště, MESIT střední škola, o.p.s., Střední škola letecká s.r.o., Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie Uherský Brod, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední odborná škola Josefa 

Sousedíka Vsetín, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Integrovaná střední škola - 

Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, 

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Střední škola zemědělská 

a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Střední odborná škola Luhačovice  
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Klíčové aktivity projektu:  

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

 Vzdělávání lektorů polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a žáky 1.-3. ročníku ZŠ, 

pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ (1.-3. ročníku a žáků a studentů SŠ a VOŠ pedagogických 

škol).  

 Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ - prostřednictvím pedagogických kabinetů. Nové kompetence 

budou pedagogové uplatňovat v aktivitách: sdílení dílen, volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a 

SŠ, polytechnické aktivity pro děti v MŠ a pro žáky gymnázií.   

 Do klíčové aktivity bude zapojeno 17 středních škol. Tyto školy budou v rámci realizace aktivity 

spolupracovat se ZŠ, MŠ a SŠ poskytujícími všeobecné vzdělávání (gymnaziální). Bude 

navázáno celkem 147 spoluprací.   

  

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST  

 Pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ budou realizovány vzdělávací akce, které budou zaměřeny 

na zvýšení kompetencí ve čtenářské a matematické gramotnosti, práci s heterogenní skupinou 

žáků, nové přístupy, didaktiku a metodiku na témata, která vychází jako potřebná z výzkumu 

PISA.   
 Vzdělávání pedagogických pracovníků bude podpořeno realizací aktivit pro žáky ZŠ a SŠ.   

 Čtenářskou a matematickou gramotnost bude realizovat partner projektu SOŠ Luhačovice a 

Univerzita Tomáše Bati Zlín.  

PEDAGOGICKÉ KABINETY  

 Bude vytvořeno 7 platforem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, 

metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a 

formami výuky (ČJ, cizí jazyky, ICT kompetence, matematika, fyzika, biologie/přírodopis, 

chemie). Platformy budou intenzivně spolupracovat se systémovými projekty v oblasti 

vzdělávání jako například PPUČ, MOV, SYPO.  

 Pedagogické kabinety bude realizovat partner projektu SPŠ a OA Uherský Brod.  

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  

 V rámci aktivity vznikne Centrum kariérového poradenství, které bude zajišťovat ucelený 

systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce. Aktivita zahrnuje také vzdělávání 

kariérových poradců, síťování a akce pro žáky, rodiče a veřejnost (Dny řemesel, Veletrh práce 

a vzdělávání, Technické jarmarky, Inspirace středoškolákům, Girls day, Kulatý stůl na téma 

vzdělávání pro průmysl 4.0).   

 Aktivitu bude realizovat Zlínský kraj a partner projektu Krajská hospodářská komora Zlínského 

kraje.  
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SYNTÉZA A ZHODNOCENÍ PRVKŮ POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 Bude vytvořena pracovní skupina, která bude mít za úkol zhodnotit možnosti využití výstupů 

projektů realizovaných v OPVK. Práce vytvořené skupiny bude zaměřena především na využití 

výstupů pro potřeby popularizace polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji a 

vědeckotechnického parku Experimentárium.  

 Syntézu a zhodnocení prvků polytechnického vzdělávání bude realizovat partner 

projektu SPŠ Otrokovice.  

  

Kontakt:   
Ing. Dagmar Stýblová  

(hlavní manažerka projektu IKAP)  

  

Koordinátor realizátora projektu: Mgr. Josef Maryáš, Mgr. Jitka Majcová, e-mail: 

gyslav@gjpslavicin.cz, t.č.:577342724 
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