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KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE BYL ODEVZDÁN KE 

SCHVÁLENÍ 
 

 

Zpracovatelem je Realizační tým KAP s výjimkou Analýzy potřeb na 
školách, jehož zpracovatelem je NÚV. 

 



Dokumentace KAP obsahuje: 

 
• Analytická část  

Analýza potřeb v území 

Analýza potřeb na školách 

• Prioritizace potřeb 

• Návrh řešení – Krajský akční plán 

• Přílohy: 

Rámec pro podporu infrastruktury 

 

 

 

 



Projednáno:  

• Workshopy ředitelů škol – ve dvou termínech v září 2016 
- Nesuchyně  

• Jednání pěti minitýmů – září 

• Porady Odborného týmu 

• Jednání s odborným garantem 

• Elektronická diskuse 

• Pracovní skupina Vzdělávání 10.11. a 16.12. 

• Akcentace některých bodů novým vedením Kraje 

• Spolupráce s MAP především v oblasti přírodovědného a 
technického vzdělávání a kariérového poradenství 

 

 

 



• Prioritizaci potřeb, KAP - návrhy řešení a 
Dokumentaci KAP jako celek dne 18. ledna 
2017 schválila RSK  

 

• Podpis Odborného garanta NÚV  Mgr. Jiřího 
Havlíka – leden 2017 

 

• Schválení na MŠMT – leden – únor 2017 

 

Proces schválení 



Děkujeme za zaslané připomínky k 
dokumentaci KAP 

 
 
 



• Konference KAP a MAP Prahy a Středočeského 
kraje – na čtyřech místech, dvakrát v Praze, 
dvakrát v SK  

• Jednání minitýmů 

• Aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury 

• Příprava implementačního projektu „I KAP“ 

• Podpora škol při čerpání šablon 

• Podíl na přípravě ŠAP a PA škol 

Připravujeme 



• MŠMT 

Pro telefonické konzultace volejte +420 234 814 777, 
linka je dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 –
 15.00, Pro e-mailové dotazy pište na 
dotazyZP@msmt.cz 

• KAP 

Možno kontaktovat Ing. Terezu Kohotovou, primárně e-
mailem na kohoutovat@kr-s.cz,  

nebo na tel  607 059 681 

Dotazy k šablonám pro SŠ a VOŠ 
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Děkuji za pozornost 

 

Za odborný a realizační tým 

Pavel Schneider    schneider@kr-s.cz 

 

 

www.kap-stredocesky.cz 
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