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• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Plzeňského kraje 2016 – 2020

• ITI plzeňské metropolitní oblasti

• Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje –
pracovní skupina Vzdělávání (tvorba KAP)

• Platformy:

• �Polytechnické vzdělávání s důrazem na infrastrukturu a investice

• �Odborné vzdělávání

• �Podpora podnikavosti

• Kariérové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další
vzdělávání dospělých

• �Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.)

• Spolupráce s MAS (tvorba MAP)

Příprava strategií a koncepčních 
dokumentů 



Projekt Vzdělávání a práce bez hranic

Cíl: podpora přeshraniční spolupráce skol a firem s důrazem na Bavorsko

Projektové aktivity:

• Poradenství a organizace vzdělávacích akcí v oblasti využívání programů EU

• Asistence při přípravě projektových žádostí na dotace z výše uvedených
zdrojů. Vyhledávání a zprostředkování odpovídajících partnerů dle konkrétních
požadavků zájemců z řad firem, škol i konkrétních osob.

• Organizace a koordinace přeshraničních aktivit v oblasti odborného vzdělávání
a pracovní mobility (exkurze do Bavorska)

• Monitoring kvantity a kvality aktivit odborných škol a učilišť zaměřených na
pracovní mobilitu a spolupráci v rámci odborného školství v přeshraničním
regionu.

• Realizace besed na středních školách a učilištích

• Workshopy pro pedagogy a management škol

Oblast odborného školství



Priority v OP VVV

• Podpora spolupráce škol a firem (odborný výcvik, stáže)

• Podpora podnikavosti žáků učebních odborů

• Podpora spolupráce se ZŠ a MŠ v oblasti neformálního
vzdělávání

Oblast odborného školství



Priority v OP VVV

• Podpora podnikavosti žáků základních škol

• Návaznost na projekt „Minipodniky” ze školního roku 2014-2016

• Napojení na systém fiktivních firem na středních školách

• Propagace technických oborů

• Návaznost na projekty z období 2007-2013

• Důraz na zapojení dívek

• Systematická práce s rodiči a prarodiči

• Podpora kariérového poradenství na školách

• Vzdělávání poradců

• Metodická a informační podpora

• Zprostředkování kontaktů s firmami

Oblast základních škol



Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Základní informace

• Datum ukončení příjmu žádostí: nejpozději do 30. 6. 2017.

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2019

• Délka trvání projektu: 24 měsíců

• Financování: ex ante

• Min. výše výdajů: 200 000 Kč

• Max. výše výdajů: 200 000 Kč + (počet žáků školy x 2200 Kč).

Oblast základních škol



Přínos pro školu

Učební pomůcky pro děti a žáky 

• hračky, logopedické pomůcky, hlavolamy, logické hry, stolní společenské hry, PC hry, 
tablety, čtečky knih, kalkulačky, knihy 

Personální podpora 

• školní psycholog, školní asistent, speciální pedagog, sociální pedagog, chůva v MŠ 

Vzdělávání pedagogů 

• DVPP zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ 
individuální i týmový, na oblast inkluze, podpora kvality práce pedagoga – koučování, 
externí mentoring, supervize 

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování



Aktivity pro základní školy:

1. Personální podpora

• Školní asistent – personální podpora ZŠ

• Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

• Školní psycholog – personální podpora ZŠ

• Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

• CLIL ve výuce na ZŠ

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v různé časové dotaci (téma: Čtenářská
gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, Inkluze)

• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

• Tandemová výuka na ZŠ

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

• Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování
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Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování



Aktivity pro základní školy:

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ

• Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ

• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování



Škola si dle svého druhu může zvolit libovolný typ
aktivity/kombinaci typů aktivit v libovolném počtu tak, aby
výsledná suma požadované podpory na projekt respektovala
minimální a maximální možnou výši podpory a zároveň
respektovala výsledky a doporučení dotazníkového šetření.

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování



Děkuji Vám za pozornost!

Mgr. Marcel Gondorčín

gondorcin@rhkpk.cz

Tel.377322817

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
PLZEŇSKÉHO KRAJE


