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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019
Název projektu

Podpora krajského akčního plánování

Zkrácený název projektu

P-KAP

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363

Realizátor

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. 3. 2016 - 31. 12. 2021

Harmonogram realizace

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách v souladu
se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím prvků akčního plánování. Podpora a rozvoj strategického
řízení je realizována na úrovni zřizovatelů, středních a vyšších odborných škol, a to formou přípravy
materiálů na podporu akčního plánování na obou uvedených úrovních a podporou systému akčního
a dlouhodobého plánování, který bude využíván i po ukončení projektu. Kraje budou využívat akčního
plánování jako prospěšného prostředku pro rozvoj středního a vyššího odborného školství na svém
území; střední a vyšší odborné školy s využitím akčního plánování zefektivní svou činnost, zaměří se
na rozpracování a realizaci podstatných úkolů, které vyplynou jak ze strategických dokumentů kraje,
tak z koncepčních a strategických materiálů MŠMT.
Dílčí cíle projektu:
1. 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
v programovém období budou 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.
2. Metodicky podporovat proces akčního plánování, které se má stát nástrojem kvalitního řízení
školství v území i na školách – KAP II.
3. Zajistit systematickou podporu a přípravu plánů aktivit vzdělávání na všech středních školách
jednotlivých krajů a přípravu školních akčních plánů na vybraných školách.
4. Zajistit intervence směřující k podpoře škol při jejich vzdělávací činnosti; obsahové zaměření
intervencí bude v souladu s aktuálně zjištěnými potřebami škol.
Plnění cílů:
Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Řídicí výbor je o realizaci
projektu pravidelně informován (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv
o realizaci projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech (18. 6. 2019, 24. 9.
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2019). V případě nutnosti schválit změny projektu v období mimo jednání Řídicího výboru hlasují
členové řídicího výboru o změnách v režimu per rollam.
Čerpání rozpočtu:
Čerpání probíhá dle plánu projektu. 3. finanční milník projektu k 28. 3. 2019 ve výši 113 955 624 Kč byl
splněn.
Dosažený pokrok a hlavní výstupy:
Průběžně probíhá komunikace managementu projektu s odbornými garanty KAP v krajích, jejímž cílem
je pomoci při řešení konkrétních problémů v jednotlivých fázích realizace, průběžného vyhodnocování
KAP I a přípravy KAP II. Průběžně probíhá metodicky zaměřená konzultační podpora odborných garantů
KAP v krajích se zástupci realizačních týmů KAP.
Hlavním tématem ve sledovaném období byla podpora implementace KAP II (výzva Implementace KAP
II byla vyhlášena v říjnu 2019) projektem P-KAP z hlediska tvorby návrhů jednotlivých aktivit v oblastech
intervencí. Začala tvorba návrhu inspiromatu pro kraje, tedy sada tipů, jaké aktivity mohou kraje
realizovat v rámci IKAP II, a návrhů projektů, které by kraje s cílem rozvíjet jednotlivé oblasti intervence
v rámci IKAP II mohly uskutečnit. Dále pokračovaly práce na zohledňování tématu předčasných
odchodů ze vzdělávání (PO) do všech oblastí intervence.
Pokračovala přímá konzultační podpora krajskými garanty a garanty intervencí ve školách.
V předmětném období zejména v souvislosti s tvorbou nových či revidovaných Školních akčních plánů
(ŠAP) a Plánů aktivit (PA). Pokračovala práce s příklady inspirativní praxe škol (PIP), a to zejména
za účelem motivace cílových skupin, popularizace akčního plánování a zvýšení kvality metodické
podpory. Již bylo zveřejněno 55 příkladů inspirativní praxe.
Závěr:
Z pohledu řídicího výboru jsou cíle projektu průběžně naplňovány. Členové řídicího výboru
v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu.
Výstupy jsou průběžně vytvářeny v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu.
Pozitivní dopad projektu má zejména metodická podpora v krajích při vyhodnocování KAP I a přípravě
KAP II. O zvýšeném zájmu o zapojení do projektu svědčí 815 aktuálně zapojených středních a vyšších
odborných škol v krajích.

