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Příloha č. 1 - Přehled úprav zapracovaných do dokumentu Krajský akční plán 2 (KAP 2) 

KAP 2 byl dne 30. 3. 2020 odeslán ke schválení na MŠMT. Z jednání Pracovní skupiny pro schvalování 

krajských akčních plánů II vzešel požadavek na úpravu předloženého návrhu. Dne 26. 8. 2020 proběhlo 

na MŠMT jednání, jehož cílem bylo upřesnit požadovaný rozsah úprav, který realizační tým Krajského 

akčního plánu KK obratem do dokumentu zapracoval. Rozsah úprav je minimální a nemá vliv na již 

schválené obecné cíle. 

Dokument KAP 2 byl ke dni 22. září 2020 schválen v Pracovní skupině Vzdělávání Karlovarské kraje a 

doporučen ke schválení v Regionální stálé konferenci Karlovarského kraje. 

Pro snazší orientaci jsme úpravy v dokumentu KAP 2 označili žlutou barvou. Změny jsou seřazeny tak, 

jak jdou v dokumentu po sobě. 

 Tam, kde to bylo vhodné, byly do  „zapojených subjektů“ doplněny mateřské školy, základní 

školy a Místní akční plány. 

 

 Úpravy dílčích cílů/činností 

 

Název intervence: Podpora polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost 

Str. 28: činnost: 4.A.2.1.5 – nově přidáno 

Letní školy - vzdělávací aktivity pro pedagogy ZŠ a SŠ na podporu matematické gramotnosti. 

Str. 29: činnost: 4.A.3.1.6 – nově přidáno 

Intenzivní spolupráce SŠ a ZŠ/MŠ - pravidelné návštěvy žáků ZŠ a dětí MŠ u ZŠ (seznámení se s 

řemeslem, osvojení si řemeslných dovedností). 

Str. 29: činnost: 4.A.3.1.7 – nově přidáno 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání. 

Str. 30: činnost: 4.A.3.2.8 – nově přidáno 

Letní školy zaměřené na environmentální vyćhovu. 

Str. 30: činnost: 4.A.3.2.9 – nově přidáno 

Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti 

podpory matematické gramotnosti. 
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Název intervence: Rozvoj kariérového poradenství 

Str. 38: dílčí cíl: 5.A.2.1. 

původní znění: Zřídit pozici kariérového poradce na každé škole v souvislosti s plánovanou změnou 

zákona o pedagogických pracovnících. 

nové znění: Poskytovat žákům kariérové poradenství a kariérové vzdělávání. 

 

Str. 38:  činnost: 5.A.2.1.1 

původní znění: Zřizovat na školách pozici samostatného kariérového poradce s kapacitou zohledňující 

počet žáků školy.  

nové znění: Podporovat školy při zavádění kariérového poradenství a v rámci vyučovacích předmětů i 

kariérového vzdělávání s důrazem na rozvoj dovedností řídit svou kariéru (career management skills). 

 

Str. 38: dílčí cíl: 5.A.2.2 

původní znění: Podpořit plynulé zavedení pozice kariérového poradce na každé škole. 

nové znění: Podpořit kvalitu kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na každé škole. 

 

Str. 38:činnost: 5.A.2.2.1 

původní znění: Řídit efektivní zavedení pozice kariérového poradce, vč. profesní a materiální podpory 

a vyhodnocování. 

nové znění: Poskytovat profesní podporu pedagogickým pracovníkům při naplňování standardů kvality 

kariérového poradenství. 

 

Str. 38: činnost: 5.A.2.2.2 

původní znění: Podporovat školy v zavádění pozice kariérového poradce dle novelizované legislativy. 

nové znění: Poskytovat profesní podporu pedagogickým pracovníkům při naplňování standardů kvality 

kariérového vzdělávání. 
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Název intervence: Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Str. 62: činnost: 7.A.2.1.4 – nově přidáno 

Letní školy - vzdělávací aktivity pro pedagogy ZŠ a SŠ na podporu čtenářské gramotnosti. 

 

Str. 63: činnost: 7.A.2.3.2 – nově přidáno 

Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti 

podpory čtenářské gramotnosti. 
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