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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV
(příloha k prezentaci č. 6b)

Hodnocení Řídicího výboru projektu za období od 1. 11. 2019 do 31. 7. 2020
Název projektu

Modernizace odborného vzdělávání

Zkrácený název projektu

MOV

Registrační číslo

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

Realizátor

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků do 31. 12. 2019
Národní pedagogický institut ČR od 1. 1. 2020
1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Harmonogram realizace

Cíle projektu:
Obecným cílem projektu bylo podpořit a rozvinout kvalitu středního odborného vzdělávání tak, aby
byla významně podpořena uplatnitelnost absolventů na trhu práce a schopnost celoživotního
vzdělávání.
Dílčí cíle:
1. Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání v oblasti všeobecně vzdělávací
na úrovni škol tak, aby byly podpořeny zejména klíčové a odborné kompetence absolventů
požadované zaměstnavateli pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení.
2. Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve smyslu posílení základů odborného
vzdělávání na úrovni škol tak, aby byly prohloubeny odborné kompetence pro další odborný rozvoj
a uplatnění na trhu práce.
3. Provázat kvalifikační strukturu Národní soustavy kvalifikací s počátečním odborným vzděláváním.
4. 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.
5. Vytvořit nové komponenty stávajícího informačního systému UNIV 3 pro tvorbu a inovaci školních
vzdělávacích programů, přípravu souvisejících metodických a výukových materiálů, jejich sdílení
a zveřejňování.
6. Zajistit využití modelových sestav komplexních úloh příkladů dobré praxe ve vybraném vzorku
inovací školních vzdělávacích programů v určených kategoriích středního odborného vzdělání.
Plnění cílů:
Cíle a klíčové aktivity projektu byly naplněny dle schváleného harmonogramu. Členové Řídicího výboru
byli o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce
formou Zpráv o realizaci projektu). Řídicí výbor jednal v pravidelných tříměsíčních intervalech.
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Čerpání rozpočtu:
Celkem vyčerpáno za projekt: 90 696 526 Kč, nevyčerpáno-úspora: 6 268 210 Kč (jedná se o údaje před
finančním ukončením projektu). Všechny finanční milníky projektu MOV byly splněny. Realizace
projektu byla ukončena k 30. 4. 2020.
Dosažené cíle a hlavní výstupy:
V projektu byla vytvořena Koncepce modernizace odborného vzdělávání včetně dílčích metodik,
informační videa a informační brožura. Vznikl celý informační systém (IS MOV) s výstupy projektu
dostupný na adrese https://projektmov.cz.
V rámci Klíčové aktivity 2 Modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí
ve školních vzdělávacích programech bylo vytvořeno 205 vzdělávacích modulů a 46 komplexních úloh.
Byla vytvořena metodika tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro všeobecné vzdělávání.
V rámci Klíčové aktivity 3 Modernizace základů odborného vzdělávání ve školních vzdělávacích
programech bylo vytvořeno 752 vzdělávacích modulů a 419 komplexních úloh. Byla vytvořena
metodika tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro odborné vzdělávání a byly zpracovány
3 příklady dobré praxe.
V rámci Klíčové aktivity 4 Začlenění kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích
programů bylo vytvořeno 160 vzdělávacích modulů a 95 komplexních úloh. Byla vytvořena metodika
tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) s využitím Národní soustavy kvalifikací (NSK). Bylo
vytvořeno 96 sestav Profesních kvalifikací (PK), 25 soustav výsledků učení dle Profesních kvalifikací (PK)
a 20 jednotek výsledků učení.
V rámci Klíčové aktivity 5 Rozšiřování možností realizace praktického vyučování (odborného výcviku
a odborné praxe) a zajišťování jeho kvality ve spolupráci se zaměstnavateli bylo vytvořeno
41 vzdělávacích modulů. Byly vytvořeny metodiky: Nástroje a lidské zdroje pro zajištění kvality
praktického vyučování v SOŠ a SOU, Zajišťování kvality při modernizaci ŠVP SOV s využitím modulů,
Portfolio dovedností žáka jako nástroj lepšího vstupu absolventů na trh práce. Bylo vytvořeno
6 příkladů dobré praxe, 47 plánů spolupráce školy a firmy a 67 jednotek výsledků učení.
V rámci Klíčové aktivity 6 Rozšíření IS byl vytvořen IS MOV jako rozšíření komponent systému UNIV 3
(projektmov.cz).
V rámci Klíčové aktivity 7 Využití modelových sestav komplexních úloh / vzdělávacích projektů /
příkladů dobré praxe do vzorku ŠVP ve všech kategoriích středního odborného vzdělávání (E, H, L0, M)
ve školách bylo vytvořeno 71 optimalizovaných Školních vzdělávacích programů (ŠVP). Bylo vytvořeno
42 návodných materiálů pro celomodulárně upravené Školní vzdělávací programy (ŠVP). Bylo
vytvořeno 85 plánů spolupráce školy a firmy.
Závěr:
Z pohledu Řídicího výboru byly naplněny cíle projektu a jeho výstupy budou využity při implementaci
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (implementační karta Inovace oborové soustavy).

