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Rozvoj KP vč. prevence předčasných odchodů ze vz.
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Implementace na 

školách
• Nástroj Quo Vadis?

• Metoda Safe Arrival

Metodická podpora

k rozvoji poradenství na 

školách
• Tvorba nových, sběr stávajících a prezentace

praktických materiálů pro kariérové poradce

• Poskytování individuálních a skupinových 

konzultací pedagogickým pracovníkům k podpoře 

poradenství na školách

• Vznik a rozvoj samostatné sekce k tématu 

prevence předčasných odchodů na krajském 

webovém portálu 

Vzdělávání pro podporu poradenství 

na školách
• Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

• Vzdělávání pro podporu prevence předčasných odchodů 

• Přípravný kurz pro složení zkoušky k získání profesní kvalifikace Kariérový 

poradce pro vzdělávání a profesní dráhu 



Projekt IKAP II
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 
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Podpora nadaných a mimořádně nadaných 

žáků

• Centrum podpory nadání při UTB 
• Semináře pro PP ZŠ a SŠ
• 10 pilotních škol – vyhledávání 

nadaných a práce s nimi
• Aktivity pro nadané na UTB

Využití šachů k podpoře rovných příležitosti 

ve vzdělávání

• Rozvoj mentálních schpností 
• Podpora zavádění šachové pedagogiky 

do výuky
• Volnočasové aktivity

Vzdělávání PP MŠ, ZŠ a SŠ ZK

v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků
• Vzdělávání KPPP
• 6 seminářů a 1 vzdělávací program

Podpora začlenění socio-ekonomicky 

znevýhodněných žáků v podmínkách školy

• Pilotní aktivita pro 15 škol
• Sociálně-pedagogické poradenství ve 

spolupráce se ŠPP
• Metodická příručka a konference



Projekt IKAP II – Sborovna
Zvyšování kompetencí PP a prac. ve vzdělávání ve ZK
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… a jiné…

vzdělávání

metodika

sdílení sdílení
metody a formy

odborné kompetence

Asistentů 
pedagoga

metody a formy
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
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Podnikatelská akademie
Cílem je implementovat na vybrané školy nástroj, 

který jim pomůže s rozvojem podnikavosti, iniciativy 

a kreativity u žáků, s akcentem zejména na rozvoj 

podnikatelského myšlení. 

• Workshopy vedené lektorem

• Vyhodnocení realizovaných workshopů, 

konzultace s odborníkem a příprava 

pedagogických pracovníků pro samostatné 

vedení workshop

• Workshopy vedené pedagogickými pracovníky

• Networking

Zážitkový kurz kreativity 

a podnikavosti 
Cílem je vytvořit a zrealizovat zážitkový kurz 

kreativity a podnikavosti pro pedagogické pracovníky 

a žáky vybraných škol

• Vývoj kurzu a nastavení metodiky implementace

• Workshopy vedené lektorem

• Vyhodnocení realizovaných workshopů a návrhy 

na aktualizaci konceptu

• Networking



Příprava implementačního projektu

Aktivity SŠ financované jednotkovými náklady (Šablony)

V rámci IKAP budou podpořeny šablony:

• Zapojení odborníka z praxe do výuky

• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

• Personální podpora – koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

• Personální podpora – školní kariérový poradce
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Informace
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• Portál ZKOLA
• www.zkola.cz

• Zpravodaj
• BulletIN BuďteIN

• Facebook
• www.facebook.com/KAPZK

http://www.zkola.cz/
http://www.facebook.com/KAPZK


Děkuji za pozornost
Jana Galová
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