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CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Podpora krajského akčního 

plánování
P-KAP NPI ČR* v realizaci 01.03.2016 31.12.2021 275 930 531,20 Kč

Projekt podporuje vzdělávání ve středních a 

vyšších odborných školách, a to v souladu se 

vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního 

plánování (AP). Zajistí metodickou a supervizní 

podporu při využívání AP na úrovni kraje - 

příprava krajského akčního plánu (KAP) i na 

úrovni škol - příprava školních akčních plánů 

(ŠAP)/plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA). 

Umožní efektivní podporu škol prostřednictvím 

projektů ESF a koncentraci investic do školské 

infrastruktury podle potřeb.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

hlavní projektový manažer: Mgr. Ivo Jupa 

(ivo.jupa@npicr.cz)

Adresa:

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Strategické řízení a plánování 

ve školách a v územích
SRP NPI ČR* v realizaci 01.03.2016 30.11.2021 239 242 886,00 Kč

Projekt vytváří podmínky pro efektivní strategické 

řízení a plánování (SRP) ve školách a v územích s 

akcentem na pedagogické vedení (leadership). 

Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní 

podpory škol směřující k podpoře kompetencí 

pedagogických pracovníků v oblasti strategického 

managementu vedoucí ke zvyšování kvality 

vzdělávání. Projekt prohloubí spolupráci mezi 

vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry při 

tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo 

MAP poskytne metodickou a koordinační 

podporu.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

hlavní projektový manažer: Mgr. Petr Valenta, 

Ph.D. (petr.valenta@npicr.cz)

Adresa: 

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000584

Podpora kvalitních 

poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských 

zařízeních zaměřených na 

podporu inkluze: Kvalita – 

Inkluze – Poradenství – Rozvoj 

KIPR NPI ČR*
realizace 

ukončena
01.05.2016 31.01.2020 143 040 500,00 Kč

Projekt je určený na podporu školských a školních 

poradenských služeb v ČR. Realizace projektu 

přispěje ke zvýšení profesních kompetencí 

pracovníků školských poradenských zařízení a 

pedagogických pracovníků škol, k identifikaci a 

poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání, k 

nastavení jednotící úrovně poradenských služeb a 

k jejich koordinaci. Projekt posiluje kapacitu 

školního a školského poradenství v poskytování 

efektivní podpory žákům, přispívá k nastavení 

pravidel pro poskytované služby a vyhodnocování 

jejich efektivity.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

hlavní projektový manažer: Mgr. Petra Kolářová 

(petra.kolarova@npicr.cz)

Adresa:

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

Přehled systémových projektů v realizaci, včetně kontaktů



CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v 

územích se sociálně 

vyloučenými lokalitami

IKV 

(KPSVL)

Ministerstvo pro 

místní rozvoj (k 

31.12.2019 Úřad 

vlády ČR)

v realizaci 01.07.2016 30.04.2022 228 819 380,00 Kč

Projekt vyváří systém pro podporu plné integrace 

tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) 

do komplexu činností a intervencí realizovaných 

Agenturou v územích se sociálně vyloučenými 

lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní 

podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni 

integruje problematiku IKV do lokálních 

strategických dokumentů. V zapojených 

lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a 

vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a 

rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření.

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA -  ředitelka odboru 

projektového řízení                                                             

Hlavní projektová manažerka: Mgr. Tereza 

Dohnalová (tereza.dohnalova@mmr.cz)

Adresa: 

Ministerstvo pro místní rozvoj                     

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110

Podpora budování kapacit pro 

rozvoj základních 

pre/gramotností v předškolním 

a základním vzdělávání - 

Podpora práce učitelů

PPUČ NPI ČR v realizaci 01.12.2016 30.11.2021 98 700 000,00 Kč

Projekt podporuje kompetence pedagogických 

pracovníků v rozvoji čtenářské, matematické a 

digitální pre/gramotnosti (základních 

gramotností) v předškolním a základním 

vzdělávání. Cílem projektu je posílit rozvoj 

základních gramotností ve všech vzdělávacích 

oblastech kurikula mateřské a základní školy a 

tím zvýšit kvalitu vzdělávání s cílem podpory 

každého žáka. Toho bude dosaženo systematicky 

vedenou metodickou a technologickou podporou 

učitelů v oblasti přípravy a realizace výuky.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

hlavní projektový manažer: Mgr. Petr Naske 

(petr.naske@npicr.cz)

Adresa:

Národní pedagogický institut České republiky 

(zařízení pro

další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751 Komplexní systém hodnocení KSH
Česká školní 

inspekce
v realizaci 01.02.2017 31.01.2022 248 675 150,00 Kč

Realizací projektu dojde k propojení externího a 

interního hodnocení škol  na všech úrovních, tedy 

na úrovni hodnocení vzdělávací soustavy ČR, kde 

je externí hodnocení vykonáváno prostřednictvím 

mezinárodních šetření (zejména PISA, PIRLS, 

TIMSS a TALIS) a interní hodnocení v tomto 

kontextu realizuje Česká školní inspekce, a na 

úrovni hodnocení školy, kde externí hodnocení 

zajišťují Česká školní inspekce a zřizovatel a 

interní hodnocení je prováděno autoevaluačními 

nástroji. 

Mgr. Tomáš Zatloukal - ústřední školní inspektor 

(tomas.zatloukal@csicr.cz)

PhDr. Ondřej Andrys, MAE - náměstek ústředního 

školního inspektora (ondrej.andrys@csicr.cz)

Ing. Miroslava Debnárová - hlavní projektová 

manažerka (miroslava.debnarova@csicr.cz)

Adresa:

Česká školní inspekce

Fráni Šrámka 37

150 21 Praha 5



CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542

Národní centrum pro 

elektronické informační zdroje - 

CzechELib

CzechELi

b

Národní 

technická 

knihovna

v realizaci 01.01.2017 31.12.2022 1 296 971 223,63 Kč

Předmětem projektu je systémová změna 

zajištění přístupu k informačním zdrojům VaVaI v 

souladu s Národní RIS3 strategií s cílem zvýšit 

výkonnost VaVaI vybudováním Národního 

licenčního centra CzechELib. Spojením know-how 

a soustředěním finančních prostředků se dosáhne 

vyšší efektivity při pořizování a správě EIZ. V 

letech 2018-2020 bude podpořen i nákup 

přístupů k EIZ. Po celou dobu projektu bude 

monitorována efektivita. Projekt poskytne i 

věrohodné statistiky a podporu hodnocení vědy.

Ing. Martin Svoboda - ředitel NTK

(martin.svoboda@techlib.cz)

Ing. Jiří Burgstaller - hlavní projektový manažer 

(jiri.burgstaller@czechelib.cz)

Adresa:

Národní technická knihovna

Technická 6/2710

160 80 Praha 6 – Dejvice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Modernizace odborného 

vzdělávání
MOV NPI ČR v realizaci 01.05.2017 30.04.2020 96 964 737,00 Kč

Projekt Modernizace odborného vzdělávání 

směřuje k posílení a podpoře kvality odborného 

vzdělávání ve středních školách v souladu se 

strategií vzdělávací politiky do roku 2020. Projekt 

vytvoří podporu provázanosti systému 

počátečního vzdělávání v oblasti kurikula 

odborného vzdělávání s potřebami trhu práce a 

pomůže využitím profesních kvalifikací propojit 

oblast počátečního a dalšího vzdělávání.  Přispěje 

k uplatnitelnosti absolventů  na trhu práce v 

souladu s požadavky zaměstnavatelů.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

Hlavní projektový manažer: Ing. Martina 

Ondrouchová (martina.ondrouchova@npicr.cz)

Adresa:

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410

Společné vzdělávání a podpora 

škol krok za krokem. 

Implementace Akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání - 

metodická podpora

APIV A NPI ČR* v realizaci 01.05.2017 30.04.2022 156 620 749,00 Kč

Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci 

společného vzdělávání a zajistit efektivní 

implementaci určených úkolů Akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání. Projekt řeší tři 

problémové okruhy, jejich společným 

jmenovatelem je společné vzdělávání. První 

okruh problémů se týká zavádění a realizace 

společného vzdělávání jako takového. Druhý 

okruh problémů se týká připravenosti 

pedagogických pracovníků na zavádění 

společného vzdělávání. Třetí okruh problémů 

směřuje k vytváření rovných podmínek pro 

specifické skupiny žáků - jedná se jednak o žáky 

cizince, jednak o žáky využívající pro své 

vzdělávání český znakový jazyk. 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

Hlavní projektový manažer: Ing. Hana Sobotková, 

DiS. (hana.sobotkova@npicr.cz)

Adresa:

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1



CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Podpora společného vzdělávání 

v pedagogické praxi
APIV B NPI ČR* v realizaci 01.04.2017 31.03.2022 184 159 880,00 Kč

Individuální projekt systémový Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi se 

zaměřuje na zajištění podpory implementace 

Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, a to 

především prostřednictvím posílení osobnostních 

a profesních kompetencí pedagogických 

pracovníků potřebných k realizaci společného 

vzdělávání v předškolním, základním, středním a 

zájmovém a neformálním vzdělávání a dále 

realizací informační a osvětové kampaně 

zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

hlavní projektový manažer: Mgr. Tomáš Machalík, 

Ph.D. (tomas.machalik@npicr.cz)

Adresa: 

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Systém podpory profesního 

rozvoje učitelů a ředitelů - 

projekt doporučen k 

financování s výhradou a 

doporučením

SYPO NPI ČR* v realizaci 01.01.2018 31.10.2022 348 415 000,00 Kč

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a 

implementace systému ucelené modulární 

podpory přispívající ke zvyšování profesního 

rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti 

pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti 

oborových didaktik prostřednictvím profesních 

společenství využívajících širokého spektra forem 

kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii 

kvality.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  - ředitelka NPI ČR 

(helena.plitzova@npicr.cz)

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Jiří Nekola 

(jiri.nekola@npicr.cz)

Adresa: 

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934

Systémová podpora 

implementace a řízení Národní 

RIS3

RIS3

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu

v realizaci 01.03.2020 31.12.2022 53 858 795,00 Kč

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro 

dlouhodobou transparentní, systematickou a 

nadregionální identifikaci oblastí specializace a 

trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací 

prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Projekt je 

realizován se třemi partnery jimiž jsou:                                           

Partneři s finančním příspěvkem: 

-	Technologická agentura ČR 

-	Agentura pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest

Partner bez finančního příspěvku: Technologické 

centrum Akademie věd ČR 

Ing. Petr Očko, Ph.D. - náměstek Sekce digitalizace 

a inovací                                                                   

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Pavel Chroust 

(pavelchroust@pavelchroust.eu; chroust@mpo.cz)

Adresa: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu                            

Na Františku 32, 110 00 Praha 1

*) NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro 

vzdělávání (NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).


