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Co je cílem projektu?   

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je 
podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a 
vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro 
studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na 
nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity 
vzdělávání v kraji.  
 
Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat? 

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních 

vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového 

poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a 

činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení 

a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou 

veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. 

Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat 

aktivity 57 škol nebo školských zařízení.   

 

Co děláme my jako partner? 

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje vám 

v rámci partnerství v projektu nabízí tyto 4 klíčové aktivity: 

1. Vzdělávací program na podporu ředitelů a vyššího školního managementu 

• Aktivita je rozdělena do 3 výběrových částí (modulů), do kterých se uchazeč hlásí 

samostatně: 

1) Základní typologie pracovního kolektivu a její využití při řízení a vedení lidí ve škole 

a školském zařízení 

• Vzdělávací program v rozsahu 16 hodin (2 výukové dny) pro ředitele 10 škol či 

školských zařízení 

• Odborná a konzultační pomoc specialisty dle individuálních potřeb pro každou  

ze zapojených škol v rozsahu 40 hodin / 1 škola či ŠZ 



2) Firemní kultura a její místo v řízení a vedení školy či školském zařízení 

• Vzdělávací program v rozsahu 16 hodin (2 výukové dny) pro ředitele + 1 další 

klíčovou osobu z 10 škol či školských zařízení 

• Odborná a konzultační pomoc specialisty dle individuálních potřeb pro každou  

ze zapojených škol v rozsahu 10 hodin / 1 škola či ŠZ 

3) Hodnocení pracovníků 

• Vzdělávací program v rozsahu 16 hodin (2 výukové dny) pro ředitele + 1 další 

klíčovou osobu z 10 škol či školských zařízení 

• Odborná a konzultační pomoc specialisty dle individuálních potřeb pro každou  

ze zapojených škol v rozsahu 10 hodin / 1 škola či ŠZ 

Aktivita bude ukončena společným supervizním setkáním absolventů všech vzdělávacích modulů. 

 

2. Program konzultační a poradenské podpory pro management škol (a školských zařízení) 

• Poskytování individuálních či skupinových konzultací v tematických oblastech dle 

aktuálních potřeb škol a ŠZ 

• Poskytování konzultací různou formou dle aktuálních možností zájemce o konzultaci a 

konzultanta – osobní, on-line/off-line, telefonické, mailové, posouzení dokumentů… 

 

 

3. Vzdělávací program na podporu rozvoje třídních učitelů středních škol 

• Aktivita je určena pro učitele středních škol a je rozdělena do 4 výběrových částí (modulů), 

do kterých se uchazeč hlásí samostatně: 

1) Začínám s novou třídou 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 24 hodin (3 výukové dny) 

• 2denní výjezdní, výcvikový vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 

2) Žiji se svou třídou 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 24 hodin (3 výukové dny) 

• 2denní výjezdní, výcvikový vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 

3) Řeším nestandardní situace ve třídě 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 24 hodin (3 výukové dny) 

• 2denní výjezdní, výcvikový vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 

4) Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 24 hodin (3 výukové dny) 

• 2denní výjezdní, výcvikový vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 

 

 

4. Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje učitelů v mateřských školách 

• Aktivita je určena pouze pro učitele mateřských škol a je rozdělena do 3 výběrových částí 

(modulů), do kterých se uchazeč hlásí samostatně: 

1) Začínám v MŠ 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 32 hodin (4 výukové dny) 

• 2denní výjezdní vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 

2) Uvádím v MŠ 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 32 hodin (4 výukové dny) 

• 2denní výjezdní vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 



3) Pracuji s dětmi s SVP 

• Docházkový vzdělávací program v rozsahu 32 hodin (4 výukové dny) 

• 2denní výjezdní vzdělávací program v rozsahu 16 hodin 

 

 
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je 

spolufinancován Evropskou unií. 

 

 


