
12. zasedání Monitorovacího 
výboru Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Praha, 14. prosince 2017



Program

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:45 Zahájení, úvodní slova

9:45 – 9:50 Jednací řád MV OP VVV (úprava) – k projednání a  schválení

9:50 – 10:15 Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
(Přehled stavu výzev, Přehled stavu IPs, Přehled organizací 
zapojených v IPs, Finanční přehled, Činnost PKP)

10:15 – 11:45 Metodika hodnocení a výběru operací a hodnoticí a 
výběrová kritéria, aplikace článku 70 ON – k projednání a schválení

10:15 – 10:25 pro výzvu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (PO3) 
- pouze výběrová kritéria
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Program

10:25 – 10:45 pro výzvu Šablony II – MRR / VRR – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a 
ŠK (PO3)

10:45 – 11:00 pro výzvu ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony (PO2)

11:00 – 11:15 pro výzvu ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony (PO2)

11:15 – 11:35 přestávka 

11:35 – 11:45 pro výzvu Předaplikační výzkum pro ITI II (PO1)

11:45 – 12:15 Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2018 – ke 
schválení
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Program

12:15 – 12:35 Strategický realizační plán – na vědomí

SRP 2017 – vyhodnocení

SRP 2018 – k projednání

12:35 – 13:35 přestávka na oběd

13:35 – 13:50 Charty IPs – změny provedené na základě připomínek 
z 11. MV – informace

pro projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a 
ředitelů (SYPO)

pro projekt Prevence a transformace systému školských 
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a 
preventivně výchovné péče (PARK)

4



Program

13:50 – 14:00 Evaluace IPs – aktuální šetření / dílčí výstupy – informace

14:00 – 15:15 Informace o realizaci IPs – informace

14:00 – 14:15 projekt Strategické řízení a plánování ve školách a 
v  územích (SRP)

14:15 – 14:30 projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

14:30 – 14:45 projekt Podpora práce učitelů (PPUČ)

14:45 – 15:00 projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

15:00 – 15:15 projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních zaměřených na 
podporu inkluze (KIPR)

15:15 – 16:00 Diskuse, různé, závěr
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Úprava Jednacího řádu MV OP VVV
Podkladové materiály č. 5.1.1 až 5.1.3



Jednací řád MV OP VVV

Úprava Jednacího řádu MV OP VVV :

Úprava článku 7, bodu 2 : 

Umožnění použití procedury per rollam pro projednávání a schvalování:

• revizí programu;

• metodiky a kritérií výběru operací.

Prezenční projednání však bude nadále upřednostňováno. 

Členové MV mohou využít i stávající pravomoc uvedenou v čl. 7, bodě 4, 
tj.  vyslovit nesouhlas s projednáváním jakéhokoliv materiálu procedurou 
per rollam.
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Jednací řád MV OP VVV – úprava textu

Článek 7 Procedura elektronického projednávání formou per rollam

1. V odůvodněných, naléhavých a výjimečných případech, zejména 
v případech, kdy je třeba učinit rozhodnutí ve lhůtě kratší než 15 
pracovních dnů nebo v případech, kdy se jedná o schvalování 
záležitostí čistě technického rázu, může předseda MV použít proceduru 
elektronického projednávání formou per rollam, které organizačně 
zajišťuje Sekretariát MV. 

2. Pro schvalování revizí programů, metodik, kritérií výběru operací a 
schvalování či projednávání jiných závažných dokumentů 
koncepčního charakteru se upřednostňuje projednání prezenční 
formou na zasedání MV. Ve výjimečných případech hodných 
zvláštního zřetele, především u záležitostí technického charakteru, 
může předseda MV použít elektronickou proceduru per rollam, 
kterou organizačně zajišťuje sekretariát MV.
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Hlavní události od minulého zasedání MV
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Vyhlášené výzvy od 11. zasedání MV OP VVV

18. 10. 2017 – Technická pomoc (02_17_045) v PO4

• Aktivity zajišťující podporu implementační struktury OP VVV z pohledu 
administrativních kapacit, a to včetně zajištění externích služeb

• Aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které 
vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP VVV

8. 11. 2017 – Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ (02_17_044) 
v PO2

• Podpora studijního prostředí na vysokých školách, modernizace vybavení 
s přímým dopadem na studijní prostředí, prostřednictvím výzvy dojde k 
posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF)
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Vyhlášené výzvy od 11. zasedání MV OP VVV

15. 11. 2017 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (02_17_047) v PO3

• Podpora společného plánování a sdílení aktivit v území a podpora 
intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení 
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání

22. 11. 2017 – Teaming II (02_17_043) v PO1

• Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro 
implementaci modernizace (upgradu) centra/center excelence zvyšující 
jeho/jejich vědecké schopnosti

Podrobný přehled všech vyhlášených výzev obsahuje příloha č. 1 k prezentaci.
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Přehled IPs

12

Název projektu Příjemce / Žadatel Stav projektu

Podpora krajského akčního plánování NÚV 1. 3. 2016 zahájena realizace

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích NIDV 1. 3. 2016 zahájena realizace

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze –
Poradenství – Rozvoj 

NÚV 1. 5. 2016 zahájena realizace

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami ÚV ČR 1. 7. 2016 zahájena realizace

Podpora práce učitelů NÚV 1. 12. 2016 zahájena realizace

Komplexní systém hodnocení ČŠI 1. 2. 2017 zahájena realizace

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib NTK 1. 1. 2017 zahájena realizace

Modernizace odborného vzdělávání NÚV 1. 5. 2017 zahájena realizace

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem NÚV 1. 5. 2017 zahájena realizace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi NIDV 1. 4. 2017 zahájena realizace

Implementace kariérního systému učitelů NIDV Realizace předčasně ukončena k 31. 7. 2017

Prevence a transformace ústavní výchovy ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy

NÚV
Projektová žádost finalizována v ISKP a 
předložena do procesu hodnocení

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů NIDV
Projekt doporučen k financování s výhradou 
a doporučením

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3 k prezentaci
Přehled organizací zapojených do realizace projektů IPs je v příloze č. 4 k prezentaci



Stav OP VVV k 30. listopadu 2017 (CZK)
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Prioritní osa Alokace
Projekty s 
vydaným 

právním aktem

Finanční 
prostředky 

proplacené v 
žádostech o 

platbu*

Finanční 
prostředky 

vyúčtované v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky v 
souhrnných 
žádostech 

autorizovaných 
ŘO

Finanční 
prostředky v 
žádostech o 

průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 24 033 204 040 12 618 945 620 4 274 065 297 1 533 123 344 1 533 123 344 820 846 081

PO2 – EFRR 9 901 892 976 6 474 239 377 403 288 471 0 0 0

PO2 – ESF 8 396 377 236 3 691 782 329 706 053 900 70 194 535 62 142 471 0

PO3 – ESF 21 559 383 562 8 387 528 134 3 805 805 973 1 040 850 968 903 135 554 521 883 127

PO4 – EFRR 2 488 047 698 918 391 005 460 837 955 460 837 955 460 837 954 377 330 203

Celkem EFRR 36 423 144 713 20 011 576 002 5 138 191 722 1 993 961 299 1 993 961 298 1 198 176 284

Celkem ESF 29 955 760 798 12 079 310 462 4 511 859 873 1 111 045 503 965 278 024 521 883 127

Celkem OP VVV 66 378 905 511 32 090 886 464 9 650 051 595 3 105 006 802 2 959 239 323 1 720 059 412

EU podíl v CZK 48,3% 14,5% 4,7% 4,5% 2,6%



Stav OP VVV k 30. listopadu 2017 (EUR)
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Prioritní osa Alokace
Projekty s 

vydaným právním 
aktem

Finanční 
prostředky 

proplacené v 
žádostech o 

platbu*

Finanční 
prostředky 

vyúčtované v 
žádostech o 

platbu

Finanční 
prostředky v 
souhrnných 
žádostech 

autorizovaných 
ŘO

Finanční 
prostředky v 
žádostech o 

průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 941 512 519 493 437 681 165 853 465 58 255 838 58 255 838 30 517 746

PO2 – EFRR 388 705 856 254 150 875 15 831 376 0 0 0

PO2 – ESF 329 572 993 144 890 772 27 683 877 2 722 765 2 406 676 0

PO3 – ESF 845 321 055 328 250 496 148 391 731 39 851 455 34 535 338 19 681 387

PO4 – EFRR 96 865 960 35 247 969 17 286 399 17 286 399 17 036 399 14 079 678

Celkem EFRR 1 427 084 335 782 836 525 198 971 240 75 542 237 75 292 237 44 597 423

Celkem ESF 1 174 894 048 473 141 267 176 075 609 42 574 220 36 942 014 19 681 387

Celkem OP VVV 2 601 978 383 1 255 977 792 375 046 848 118 116 457 112 234 251 64 278 810

EU podíl v EUR. 48,3% 14,4% 4,5% 4,3% 2,5%



Stav N+3 (2018)
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Fond Kategorie regionu N+3 2018

Predikce finančních 
prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu do 3.Q 

2018

% 

EU
 p

o
d

íl v C
ZK

.

EFRR MRR 5 769 355 559 5 897 257 092 102,22%

EFRR VRR 582 279 888 592 852 537 101,82%

ESF MRR 4 887 124 061 4 895 981 516 100,18%

ESF VRR 342 068 348 347 312 769 101,53%

Celkem OP VVV 11 580 827 857 11 733 403 914 101,32%

Fond Kategorie regionu N+3 2018

Predikce finančních 
prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu do 3.Q 

2018

% 

EU
 p

o
d

íl v EU
R

EFRR MRR 217 711 531 222 538 003 102,22%

EFRR VRR 21 972 826 22 371 794 101,82%

ESF MRR 184 419 776 184 754 019 100,18%

ESF VRR 12 908 240 13 106 142 101,53%

Celkem OP VVV 437 012 372 442 769 959 101,32%



Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: Plánovací komise programu hlavní

Datum konání: 6. prosince 2017

Program:

• Projednání a schválení úprav Harmonogramu 2017

• Projednání a schválení úprav Harmonogramu 2018
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO1 a PO2

Datum konání: 6. prosince 2017

Program:

• ESF výzva pro VŠ – Strukturálně postižené regiony

• ERDF výzva pro VŠ – Strukturálně postižené regiony

• Předaplikační výzkum pro ITI II
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Projednání metodiky hodnocení a výběru operací

a hodnoticích a výběrových kritérií pro výzvy:
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Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.3
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Šablony II
Podkladové materiály č. 2.4.1 až 2.4.5



Šablony II

Představení výzvy:

Záměrem výzvy je podpořit školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a školská zařízení pro 
zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK, SVČ) formou projektů zjednodušeného 
vykazování v oblastech:

- posílení personální podpory za účelem pomoci práce s: heterogenním 
kolektivem, kariérovým poradenstvím, péče o dvouleté děti v MŠ

- osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů

- práce a znalostech ICT

- extrakurikulárních aktivitách

- spolupráce formálního a neformálního vzdělávání

- spolupráce s rodiči a veřejností
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Šablony II

Alokace:

• 6 000 000 000 Kč

• MŠ, ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + 2500 Kč na dítě/žáka 

• ZUŠ, školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + 1800 Kč na dítě/žáka/účastníka

• Min. 100 000 Kč na jeden projekt

• Max. 5 000 000 Kč na jeden projekt
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Šablony II

Žadatelé:

• Mateřské školy, Základní školy

• Školní družiny

• Školní kluby

• Střediska volného času

• Základní umělecké školy

• Pozn.:

» Nezřizované OSS / zřizované MŠMT, alespoň 1 dítě/žák/student

» 1 IČO (RED IZO) = jedna žádost
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Šablony II

Cílová skupina:

• Děti v mateřských školách a přípravných třídách základních škol

• Žáci základních škol

• Účastnící zájmového vzdělávání – děti, žáci a studenti

• Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a základních uměleckých 
škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně 
vedoucích pedagogických pracovníků

• Rodiče dětí a žáků
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Šablony II
Podporované aktivity:

• Stávající s dílčími změnami:

» Personální podpora

» Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

» Extrakurikulární aktivity

» Spolupráce s rodiči dětí a žáků

• Nové – převzaté z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I:

» Kariérový poradce

» ICT technik

» Zapojení odborníka do výuky

• Nové – vyjednávané s EK
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Šablony II

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro 
výzvu

• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

» Všechna kritéria hodnocení vyjma oprávněnosti žadatele opravitelná
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.5



ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Představení výzvy:

Usnesení vlády č. 503 ze dne 10. července 2017, opatření D.1.3 Souhrnného akčního
plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje.

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů v rámci
naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

- Zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh
práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů

- Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání,
snížení studijní neúspěšnosti studentů

- Vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality
vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Alokace:

600 000 000 Kč

(300 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského kraje;
300 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého a Karlovarského kraje)

Žadatelé:

Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů

Omezení výzvy:

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu
s místem dopadu do Moravskoslezského kraje a nejvýše jednu žádost o
podporu s místem dopadu do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje.
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Cílová skupina:

SC 1, SC 4:

- studenti vysokých škol

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol

SC 2:

- studenti vysokých škol

- žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-ekonomický
status, zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují
překážky pro přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného
uplatnění na trhu práce

- žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

Podporované aktivity:

SC 1

Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
Aktivita č. 3: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských
a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby trhu
práce, nebo potřeby praxe, vedoucí k získání akreditace

Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

SC 2

Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro
studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ

SC 4

Aktivita č. 8: Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění
vnějších hodnocení pro zlepšení kvality

Aktivita č. 9: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje
kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Synergické/komplementární vazby

Synergie – nerelevantní

Výzva je komplementární s PO 3 IP 1 SC 4 v oblasti vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a s PO2 IP 2 SC 1 v oblasti vzdělávání
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ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro 
výzvu – viz podkladové materiály

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Věcné hodnocení

• Zapojení Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a 
Karlovarský kraj do procesu hodnocení
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené 
regiony

Podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.6



ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Představení výzvy:

Usnesení vlády č. 503 ze dne 10. července 2017, opatření D.1.3 Souhrnného
akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje.

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů 
v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím doplňkové investiční podpory 
intervencí ESF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony. 
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Alokace:

1 600 000 000 Kč

(800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského kraje;
800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého a Karlovarského
kraje)

Žadatelé:

Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Omezení výzvy: 

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše dvě žádosti o podporu s místem
dopadu do Moravskoslezského kraje a nejvýše dvě žádosti o podporu s
místem dopadu do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje.

Každá žádost o podporu bude komplementárně doplňovat jednu žádost o
podporu komplementární výzvy ESF pro vysoké školy – Strukturálně
postižené regiony.
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Cílová skupina:

- studenti vysokých škol

- žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

Podporované aktivity:

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky

Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Synergické/komplementární vazby

Synergie – nerelevantní

Výzva je komplementární v rámci PO 2 IP 1 SC 1, SC2 a SC 4
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ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně 
postižené regiony

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro 
výzvu – viz podkladové materiály

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

• Věcné hodnocení

• Zapojení Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a 
Karlovarský kraj do procesu hodnocení

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení
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Předaplikační výzkum pro ITI II
Podkladové materiály č. 2.5.1 až 2.5.6



Předaplikační výzkum pro ITI II (PAV pro ITI II)

Představení výzvy:

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je

zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení

kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy

zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce

s aplikační sférou.

Alokace: 

Bude doplněna na základě finálních výsledků hodnocení projektů výzvy 
Předaplikační výzkum pro ITI.

44



Předaplikační výzkum pro ITI II (PAV pro ITI II)

Žadatelé:

• Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle 

Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Cílová skupina:

• Pracovníci výzkumných organizací, studenti vysokých škol

Relevance synergických/komplementárních vazeb

• Synergická výzva s OP PIK PO1, SC1.2



Předaplikační výzkum pro ITI II (PAV pro ITI II)

Podporované aktivity:

• Povinné

a) Řízení projektu

b) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití
výsledku v praxi

c) Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných
výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví



Předaplikační výzkum pro ITI II (PAV pro ITI II)

Podporované aktivity

• Povinně volitelné

d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení
aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu

e) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou
(včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další
rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů

f) Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a
se zaměřením projektu

g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků



Předaplikační výzkum pro ITI II (PAV pro ITI II)

Podporované aktivity

• Volitelné aktivity

h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a 
jejich experimentální ověřování  

i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu

j) Aktivity vedoucí k propagaci činností a výstupů projektu



Předaplikační výzkum pro ITI II (PAV pro ITI II)

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro 
výzvu – viz podkladové materiály

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Věcné hodnocení

• Výběr projektů

Uplatnění článku 70 Obecného nařízení

• Přípustné místo realizace projektu je území Evropské unie



Komunikační aktivity OP VVV – 2017 



Mediální kampaň Pomáháme pomáhat, učit a bádat

Televize – 6 spotů vysílaných na Nově, Primě a ČT1

Internet – např. centrum.cz, idnes.cz, aktualne.cz, ihned.cz nebo denik.cz

Tisk – Deník, MF DNES, Právo, Lidové noviny, Téma, Týden a Učitelské noviny



Ukázka televizní kampaně
Spot na téma společného vzdělávání



Příklady dalších komunikačních aktivit OP VVV v roce 2017

• Bilanční brožura OP VVV – Poločas 

• Testimonialy k jednotlivým prioritním osám

• Soutěže Namaluj svoji učitelku nebo učitele 
a Jak pomohly peníze z EU naší škole 



Komunikační aktivity – RKoP OP VVV pro rok 2018
Podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3



Hlavní komunikační nástroje a aktivity pro rok 2018
Celkové náklady bez 21 % DPH: 17 407 800 Kč

• Konference OP VVV

• Semináře pro žadatele a příjemce, odborné konzultace

• Monitorovací výbor

• Eventy a veletrhy (Gaudeamus, Veletrh vědy, Den Evropy, 
LadronkaFest atd.)

Přímá komunikace

5 686 000 Kč

• Letáky, brožury a další propagační tiskoviny
Publikační aktivity

1 000 000 Kč

• Vlastní webové stránky, databáze výstupů projektů

• Newsletter

On-line komunikace

1 030 000 Kč

• Pokračování aktuální mediální kampaně
Mediální komunikace

7 241 800 Kč 

• Tiskové zprávy

• PR články

Public relations

250 000 Kč

• Propagační předměty

• Tematické soutěže

• Výstava

Ostatní nástroje

2 200 000 Kč
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Strategický realizační plán
Podkladové materiály č. 3.2.1 až 3.2.4



Strategický realizační plán

Strategický realizační plán na rok 2017 – vyhodnocení

PKP hlavní projednala a schválila návrh úprav pro rok 2017.

Strategický realizační plán na rok 2018 – k projednání

PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev 2018.
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Charty IPs – změny provedené na základě připomínek 
z 11. MV
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Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 
(SYPO) – NIDV

Podkladové materiály č. 4.1.1 až 4.1.3



Charta SYPO – požadavky MV

Usnesení č. 2 z 11. zasedání MV OP VVV:

MV OP VVV schvaluje předloženou Chartu projektu s podmínkou 
zapracování následujících úprav:

• bude navýšena hodnota počtu podpořených začínajících učitelů;

• cílová skupina projektu bude rozšířena o vyšší odborné školy.
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Prevence a transformace systému školských zařízení 
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně 

výchovné péče (PARK) – NÚV
Podkladové materiály č. 4.2.1 až 4.2.3



Charta PARK – požadavky MV

Usnesení č. 3 z 11. zasedání MV OP VVV:

MV OP VVV schvaluje předloženou Chartu projektu s podmínkou 
zapracování následujících úprav:

• detailně popsat krátkodobou péči – jak bude v praxi podporována;

• blíže popsat „standard“; způsob jeho implementace a monitorování v 
praxi; metodu jeho tvorby;

• revidovat používání pojmů hodnocení a kontrola ve smyslu výkladu ČŠI.
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Evaluace IPs – aktuální šetření / dílčí výstupy



Evaluace – aktuální šetření IPs

• Územního akčního plánování (IPs P-KAP, SRP, projekty MAP a KAP)

• IPs KIPR

• IPs IKV

Cíl: 

• průběžné kvalitativní a kvantitativní hodnocení IPs – plnění vytyčených cílů

• hodnocení příspěvku IPs ke koncepčnímu řešení 

• poskytnutí zpětné vazby ŘO, realizátorům, EK ….

Metody 

• obsahová analýza podkladů, terénní šetření (dotazníky, rozhovory, 
pozorování) u realizátorů projektů, cílových skupin

Zprávy z evaluace - návrhová verze v lednu 2018 (k 10/2017 dílčí výstup k P-KAP)
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Dílčí výstup evaluace KAP a IPs P-KAP

EQ: Do jaké míry odrážejí akční plány potřeby zjištěné v daném území?

Hlavní závěry: 

• Rozdíly mezi kraji v preferencích škol byly jen minimální

• Jednotlivé KAP míří jak na preferovaná, tak méně preferovaná 
opatření/překážky (nelze vysledovat souvislost)

• Existují případy, kdy školami identifikované opatření jako potřebné se do 
KAP nepromítlo 

• Značná volnost krajů při definování potřeb a cílů

» rozdílný přístup krajů k identifikaci potřeb/cílů (mnohdy zaměňovány)

» roztříštěnost navržených opatření/aktivit mezi kraji (nelze vždy vyčíst k čemu opatření 
přispívá – v KAP velmi často atomizováno) 

» rozdílná míra detailu při identifikaci potřeb a cílů
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Dílčí výstup evaluace KAP a IPs P-KAP

Hlavní doporučení k přípravě KAP II:

• Nastavit jednotněji postup a strukturu výstupů pro KAP II

» pro analytickou i návrhovou část KAP

» jednotněji a přesněji vymezit požadavky z hlediska intervenční logiky 
potřeba (co je třeba řešit)  volba vhodného nástroje (co a jak budu dělat) s prioritizací
dle možností intervencí cíl (čeho chci dosáhnout)

• Využít výstup pro budoucí nastavení KAP II

» pro KAP II se zaměřit na to „JAK“ konkrétně a „KDE“ např. na jakém 
typu nebo jakých školách by se mělo „CO“ realizovat
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Informace o realizaci IPs:
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Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 
(SRP) – NIDV
+ příloha k prezentaci č. 7



Projekt SRP – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Metodická pomoc příjemcům IPo MAP a školám ze strany Center podpory

Naplnění ve sledovaném období:

• Proběhlo celkem 1351 akcí Center podpory, z toho:

» 886 konzultací k šablonám

» 318 konzultací pro IPo MAP

» 78 účast na jednání platforem

» 28 informačních setkání IPo MAP

» 20 infopanelů pro zřizovatele

» 21 workshopů MAP



Projekt SRP – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Vytvoření revidované metody Postupy MAP a souvisejících dokumentů

Naplnění ve sledovaném období:

• Revidované Postupy MAP vytvořeny a předány ŘO jako příloha výzvy na 
MAP II

• Vytvořeno všech 11 inspiromatů pro 2. výzvu MAP – 6 schváleno, 5 čeká 
na připomínky ŘO



Projekt SRP – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Model intenzivní podpory – 10 škol v 1. vlně podpory

Naplnění ve sledovaném období:

• Do 1. vlny je zapojeno 19 škol, z toho:

» 1 SŠ

» 3 MŠ

» 7 ZŠ a MŠ

» 8 ZŠ

• Zapojené školy jsou ze všech krajů vyjma SČ, JČ, OL



Projekt SRP – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Tvorba produktů pro vedení škol

Naplnění ve sledovaném období:

• 31 materiálů vzdělávacích programů pro vedení školy (sylaby, studijní 
materiály, manuály pro lektory)

• 12 manuálů a vzorových dokumentů pro vedení školy (manuál 
strategického řízení a plánování ve školách, manuál profesního rozvoje 
pedagogů, manuál individuální pomoci, vzorové dokumenty)

• 9 metodik pro odborné pracovníky



Projekt SRP – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• zpracování analýzy rozvojových potřeb škol

• finalizace systému benchlearningu v rámci intenzivní podpory

• dokončení metodických materiálů a manuálů k benchlearningu a k 
poskytování individuální pomoci (manuál koučování pro ředitele a manuál 
pro supervizory)

• dokončení a spuštění distančního vzdělávacího programu pro vedení školy

• uzavření veřejných zakázek na spotřební materiál a zajištění koučinku

• zajištění cca 40 KRŠ

• navázání spolupráce s cca 35 školami do 2. vlny intenzivní podpory



Projekt SRP – Informace požadované EK

• Dosavadní výsledky ve zlepšení pedagogického řízení na úrovní vedení 
školy

• Dosavadní výsledky v podpoře mladých učitelů (a propojení s projektem 
SYPO)

• Dosavadní výsledky při zvyšování schopnosti zřizovatelů škol řídit 
vzdělávání na místní úrovni

• Řešení personálního zabezpečení realizace projektu

76



77

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NÚV
+ příloha k prezentaci č. 5



Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

Metodická a supervizní podpora přípravy a realizace krajských akčních plánů 
rozvoje vzdělávání (KAP). 

• Zajistit metodickou a supervizní podporu přípravy KAP I, které budou
nástrojem pro kvalitnější a efektivnější řízení středního a vyššího
odborného školství na území jednotlivých krajů a které budou v
programovém období sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO
3) a IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic

• Metodicky podporovat proces akčního plánování, které se má stát
nástrojem kvalitního řízení školství v území i na školách – KAP II



Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Naplnění ve sledovaném období:

• Dokončení série metodických listů pro všechny fáze tvorby KAP: ML 08
Vyhodnocování KAP I, http://www.nuv.cz/file/797/

• Odborní garanti KAP v krajích se pravidelně účastní jednání, kde jsou
primárně řešeny jednotlivé aktivity vedoucí k tvorbě KAP; dále
dlouhodobé koncepční otázky, sladění harmonogramů činností aj.
(1. 2. 2017 - 31. 10. 2017): Pracovní skupina Vzdělávání (9), Pravidelná
jednání Realizačního týmu krajského KAP (119), Regionální stálá
konference (5) (mimo hl. m. Praha)

• KAP byl schválen MŠMT ve všech krajích ČR

• Vznik pojetí tematických oblastí v projektu pro realizační týmy krajských
projektů KAP (IPo KAP)

http://www.nuv.cz/file/797/


Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

Cílená podpora škol při přípravě plánů aktivit rozvoje vzdělávání – PA (resp.
školních akčních plánů - ŠAP), jejich vyhodnocování a zajišťování kvality
realizovaných činností:

• Zajistit systematickou podporu a přípravu plánů aktivit vzdělávání na
všech středních školách jednotlivých krajů a přípravu školních akčních
plánů na vybraných školách

• Zajistit intervence směřující k podpoře škol při jejich vzdělávací činnosti;
obsahové zaměření intervencí bude v souladu s aktuálně zjištěnými
potřebami škol



Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Naplnění ve sledovaném období:

• Aktualizace příloh Metodiky tvorby ŠAP/PA (šablona pro tvorbu ŠAP,
popis specifik PA oproti ŠAP, šablona PA, vyhodnocování školního akčního
plánu, uplatnění nepovinných oblastí intervence ve školním akčním plánu
rozvoje vzdělávání), http://www.nuv.cz/folder/89/

• Základní informace o ŠAP videometodika, http://www.nuv.cz/p-
kap/podpora-sap-pa a Videometodiky k oblastem intervencí

• Prezentace a osobní konzultace ze strany odborných garantů v krajích k
tvorbě ŠAP/PA

• Účast odborných garantů v krajích na poradách s řediteli škol (32)

http://www.nuv.cz/folder/89/
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa


Projekt P-KAP– informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

KA2

• Součástí aktivity je mapování stavu inkluzivního vzdělání ve SŠ a VOŠ,
které bude ukončeno v období KAP II

KA3

• Finalizace celorepublikového reportu. Zároveň budou vytvořeny finální
verze krajských reportů

KA4

• První vlna ŠAPů bude dokončena v prosinci 2017



Projekt P-KAP – Informace požadované EK

• Dosavadní výsledky v zajištění koordinace mezi ESF a ERDF na regionální 
úrovni (analýza a příklady dobré praxe)
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Podpora práce učitelů (PPUČ) – NÚV
+ příloha k prezentaci č. 8



Projekt PPUČ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Setkání odborných panelů čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

• Setkání fóra odborného panelu

Naplnění ve sledovaném období:

• Proběhla setkání odborných panelů i fóra odborných panelů, kde byla 
doporučení a výstup z jednání odborných panelů předána MŠMT

• Pro učitele MŠ a ZŠ a další zájemce byla na Metodickém portálu RVP.CZ 
zveřejněna reflexe a podpůrné materiály z konání odborných panelů 

• Průběžně jsou aktualizovány webové speciály pro jednotlivé gramotnosti 
na Metodickém portálu (www.gramotnostiproucitele.cz) včetně tipů na 
aktivity do výuky

http://www.gramotnostiproucitele.cz/


Projekt PPUČ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Zahájení metodické podpory v síti 11 pilotních škol projektu, zahájení 
jednání se školami o plánu podpory, příprava výběru zbylých 25 škol ve 
spolupráci s ČŠI a dalšími partnery

• Výběr a příprava týmu regionálních koordinátorů gramotností

Naplnění ve sledovaném období:

• Byla vybrána skupina MŠ a ZŠ do první vlny podpory učitelů v rozvíjení  
gramotností napříč vzděláváním a předměty

• Projekt zahájil spolupráci s pilotními školami na plánu rozvoje v 
gramotnostech

• Byli vybráni a proškoleni regionální koordinátoři gramotností



Projekt PPUČ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Dokončení návrhu koncepce reputačního systému (studie proveditelnosti)

• Vytvoření plánu inovací Metodického portálu RVP.CZ, včetně 
Konzultačního centra NÚV

Naplnění ve sledovaném období:

• Koncepce reputačního systému byla dokončena, byly zahájeny práce na 
náhledu obrazovek, návrhu změn v databázi a struktuře dat Metodického 
portálu RVP.CZ

• Zahájeny práce na inovacích konzultačního centra NÚV



Projekt PPUČ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Analýza kompetenčních modelů pro integraci digitálních technologií do 
práce učitele pro výstup Profil Učitel21

• Analýza rámce DigCompEDU pro využití v projektu

Naplnění ve sledovaném období:

• Byla vytvořena expertní analýza existujících rámců pro digitální 
dovednosti učitelů a navržen konkrétní kompetenční model

• Byla dokončena pracovní verze překladu rámce DigCompEdu jako podklad 
pro budoucí aplikaci Profil Učitel21



Projekt PPUČ – informace od realizátora IPs
Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Bude dokončen výběr všech 36 škol pro podporu rozvoje gramotností napříč 
vzdělávacími oblastmi, bude probíhat metodická podpora škol.

• Budou vytvořeny očekávané výsledky učení v gramotnostech pro jednotlivé 
uzlové body vzdělávání a cílová zaměření vzdělávacích oblastí pro rozvoj 
gramotností jako koncepční podklady pro učitele při plánování, realizaci a 
vyhodnocování výuky.

• Proběhnou další setkání odborných panelů čtenářské, matematické a digitální 
gramotnosti (11/2017 a 4-5/2018), proběhne příprava a realizace konference 
projektu (5/2018).

• Bude pilotně testováno používání rámce DigCompEdu v práci učitele MŠ/ZŠ.

• Budou probíhat implementační práce na reputačním systému.

• Budou zahájeny práce na manuálu pro tvorbu ŠVP pro téma gramotností.



Projekt PPUČ – Informace požadované EK

• Dostupnost potřebných metodik / produktů projektu na rvp.cz

• Aktualizace informací pro učitele o stávajících ESF projektech
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Děkuji za pozornost!

Petr Naske, manažer projektu

www.gramotnostiproucitele.cz
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Modernizace odborného vzdělávání (MOV ) – NÚV
+ příloha k prezentaci č. 6



Projekt MOV – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání v oblasti 
všeobecně vzdělávací na úrovni škol (KA2)

• Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve smyslu 
posílení základů odborného vzdělávání na úrovni škol (KA3)

• Provázat kvalifikační strukturu Národní soustavy kvalifikací (NSK) s 
počátečním odborným vzděláváním (KA4)

Naplnění ve sledovaném období:

• Výběr 77 škol a nominace expertů ze škol

• Tvorba a distribuce Metodik pro činnost pracovních skupin KA2, 3, 4

• První zasedání pracovních skupin v říjnu 2017



Projekt MOV – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné 
praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli s 
důrazem na zajištění kvality a budování osobního portfolia žáků (KA5)

Naplnění ve sledovaném období:

• Informování škol o cílech a postupu v KA5 

• Rozpracování Metodiky pro činnost PS KA5



Projekt MOV – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Vytvořit nové komponenty informačního systému UNIV 3 pro tvorbu a 
inovaci ŠVP, přípravu souvisejících metodických a výukových materiálů, 
jejich sdílení a zveřejňování (KA6)

Naplnění ve sledovaném období:

• Analýza potřeb klíčových aktivit projektu v souvislosti s možnostmi IS



Projekt MOV – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Zajistit využití modelových sestav komplexních úloh / vzdělávacích 
projektů / příkladů dobré praxe ve vybraném vzorku ŠVP v určených 
kategoriích středního odborného vzdělání (E, H, L0, M) (KA7)

Naplnění ve sledovaném období:

• KA7 nebyla v monitorovaném období zahájena (plán zahájení 1. 11. 2017)

• V rámci všech KA probíhala příprava a nastavení procesů a organizační 
struktury a zpracování Dokumentace nastavení projektu dle metodiky 
PRINCE2



Projekt MOV – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Zahájení činnosti KA7 od 1. 11. 2017

• Analytická činnost v pracovních skupinách KA2, 3, 4

• Výběr škol a firem do činnosti KA5 včetně prvního zasedání a prvních 
úkolů (analytická činnost)

• Příprava specifikace a vyhlášení veřejné zakázky pro IS MOV (KA6)

• Schválení Dokumentace nastavení projektu ze strany Řídícího výboru MOV

• Organizace odborného panelu „Modernizace všeobecného vzdělávání v 
odborném školství“, 29. 11. 2017, Praha

• Oslovení a zapojení zaměstnavatelských svazů do činnosti pracovních 
skupin



Projekt MOV – Informace požadované EK

• Dosavadní výsledky v propojení odborných kvalifikací počátečního a 
dalšího vzdělávání na úrovni odborného vzdělávání a přípravy

• Zohlednění chystaného Doporučení EK ke kvalitě učňovského vzdělávání 
tak, aby byla zajištěna kvalita praktického vyučování v ČR
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Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních zaměřených na 

podporu inkluze (KIPR) – NÚV
+ příloha k prezentaci č. 9



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

1.1.1 Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školských 
poradenských zařízeních (ŠPZ) v oblasti personální, procedurální a 
diagnostické

Naplnění ve sledovaném období:

• Personální část pravidel – finalizace dokumentu, doplnění o výsledky 
šetření k metodické podpoře ve školských poradenských zařízeních a k 
organizaci DVPP, zpracování statistických modelů zabezpečení 
poradenských služeb v ČR

• Procedurální část- předána metodické síti k připomínkám



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

1.1.2 Popis dobré praxe intervenčních postupů se zaměřením na 
poskytování PO

Naplnění ve sledovaném období:

Zahájení činnosti pracovní skupiny k intervenčnímu standardu a rozdělení
této pracovní skupiny do 7 pracovních týmů. Zpracován časový
harmonogram setkávání týmu do konce roku 2017, rozdělení jednotlivých
tematických celků.



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

1.2.1 Obsazené pozice metodických pracovníků (kraje,školy)

Naplnění ve sledovaném období:

Obsazenost ve všech krajích (95 ŠPZ metodiků) a 63 metodiků pro školy v 
krajích

Stanovený cíl / výstup:

1.2.2 Realizace metodických setkání

Naplnění ve sledovaném období:

Celostátní Praha - 04. 10. 2017 SPC a PPP

56 setkání v regionech



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

1.2.4 Vytvoření pololetních metodických zpráv

Naplnění ve sledovaném období:

Byla vytvořena pololetní zpráva krajských metodiků projektu KIPR o
aktivitách sítě krajských metodiků ŠPZ.

Stanovený cíl / výstup:

1.2.5 Metodická podpora na webových stránkách pro ŠPZ

Naplnění ve sledovaném období:

Doplněny informace a podklady ze setkání vedoucích krajských metodiků a
analýzy k personálnímu standardu.



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

1.3.1 Vytvoření evaluační zprávy účinnosti revizního pracoviště

Naplnění ve sledovaném období:

Zpracování zpětnovazebného dotazníku revizního případu, realizace
polostrukturovaného rozhovoru s pracovníky revizního pracoviště jako
východiska pro zpracování kvalitativně-kvantitativní zprávy o činnosti
revizního pracoviště. (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu
osobních dat)



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

1.4.1 Koncepce a realizace případových konferencí

Naplnění ve sledovaném období:

Na základě zpracované koncepce metodiky k problematice případových
konferencí byl zpracován návrh vzdělávacího modulu – „Případové
konference – nejčastější problémy žáků ve škole“. Vedoucí krajští metodici
byli proškoleni v metodice případových konferencí 4. 10. 2017.



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

2. Návrh systému supervize a realizace supervizních setkání

Naplnění ve sledovaném období:

Zástupci SPC a PPP si vybrali supervizory se seznamu akreditovaných
supervizorů ČIS a ČMISK, probíhají supervize na pracovištích (15), jsou
plánovány další supervizní setkání na pracovištích v kraji. Část pracovišť
realizuje setkání již od září 2017, část pracovišť zahájí revizní setkání od
začátku roku 2018, setkání budou rozložena do minimálně 4 setkání.



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

3.1 Metodická podpora na webových stránkách pro školy 

Naplnění ve sledovaném období:

• Aktualizace vzdělávacích seminářů a publikovány nově vzniklé vzdělávací
semináře a kurzy. Viz: http://www.nuv.cz/kipr/nabidka-v-kipru-2017-7-12

• Sekce pro metodickou podporu pro zapojené školy, kde byly přidány
"Užitečné odkazy", například odkaz na MŠMT, "Otázky a Odpovědi", kde
jsou publikovány pdf dokumenty a v neposlední řadě sekce "Prezentace ze
setkání", kde si mohou zapojené školy stáhnout prezentace projektu KIPR
ze setkání školám určených. Viz: http://www.nuv.cz/kipr/metodicka-
podpora

http://www.nuv.cz/kipr/nabidka-v-kipru-2017-7-12
http://www.nuv.cz/kipr/metodicka-podpora


Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

3.2 Realizace přímé podpory škol a analýza výstupů

Naplnění ve sledovaném období:

Proběhlo 3. celostátní setkání zástupců všech zapojených škol 20. 9. 2017
(prostor pro dotazy, řešení obtíží ve společném vzdělávání)

Vzdělávání na základě potřeb škol



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

4.2. Programy podpory zavádění podpůrných opatření v prvním stupni 
podpory

Naplnění ve sledovaném období:

Byla vytvořena koncepce vzdělávacího modulu a modul bude realizován 
v období leden – červen 2018. 

Stanovený cíl / výstup:

4.8. Programy implementace nových intervenčních postupů (dynamická 
diagnostika)

Naplnění ve sledovaném období:

V říjnu 2017 byl zahájen druhý běh v rámci toho vzdělávacího modulu.



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

4.9. Vzdělávací modul k sebezkušenostním aktivitám

Naplnění ve sledovaném období:

Byla vytvořena koncepce vzdělávacího modulu a modul bude realizován 
v období leden – červen 2018.



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Personální, procedurální standard a zahájení revize diagnostického
standardu

• Intervenční standard – zpracování prvních kazuistik a příkladů dobré praxe

• 1. aktualizace a doplnění verze evaluačního nástroje pro ŠPZ (kraje,
zákonní zástupci)

• Pololetní zpráva o činnosti metodické sítě

• Kazuistické semináře pro pracovníky revizního pracoviště

• Pokračování supervizních setkání na pracovištích ŠPZ



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Další rozšíření a aktualizace metodické podpory na webu KIPR (ŠPZ i školy)

• Přímá metodická podpora pro ŠPZ – kazuistické semináře, setkávání v
regionech k analýze doporučení

• Navýšení spolupracujících škol na 85

• Realizace dalších dvou odborných panelů

• Realizace komparativního výzkumu

• Třetí běh výcviku „Využívání dynamického diagnostického přístupu v
poradenské praxi“



Projekt KIPR – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Realizace prvního běhu „Seberozvojového programu pro začínající
psychology a speciální pedagogy“

• Realizace prvního běhu vzdělávacího modulu 4. 2. programy podpory
zavádění podpůrných opatření v 1. stupni podpory

• Vytvoření vzdělávacího modulu 4. 3. programy podpory zavádění
vhodných podpůrných opatření pro školy i ŠPZ (2. – 5. stupeň podpory)

• Vytvoření vzdělávacího modulu 4. 4. vzdělávání orientované na Jednotná
pravidla a procesy při poskytování služeb

• Vytvoření vzdělávacího modulu 4. 5. komunikace a spolupráce v péči o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



Projekt KIPR – Informace požadované EK

• Dosavadní výsledky ve zvýšení možností porovnání diagnostiky napříč 
pedagogicko-psychologickými poradenskými službami

• Dosavadní výsledky zvýšení kontroly / sledování těchto služeb
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Diskuse, různé



Seznam IPs v realizaci na další zasedání MV

• Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami (IKV) – ÚV ČR

• Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib – NTK

• Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI

• Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NIDV

• Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace 
Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) –
NÚV

• Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NIDV
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Konání MV OP VVV

13. zasedání MV 3. května 2018
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