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Program

• Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání
• Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji
• Aktuální informace ke KAP - MŠMT – Ing. Barbořáková
• Diskuze
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RSK KHK – PS Vzd ělávání - 29. 10. 2014

Vysvětlení poslání PS Vzdělávání
Informace o RAP – příprava dotazníkového 
šetření absorpční kapacity regionu
Prvotní informace o KAP / MAP
Aktuální informace o IROP 2.4 a VVV PO3
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RSK KHK – PS Vzd ělávání - 27. 1. 2015

Stav příprav KAP v KHK
Navrhované priority do KAP
Výsledky dotazníkové šetření absorpční kapacity 
v KHK
Informace o stavu ITI Hradecko – pardubické 
aglomerace
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RSK KHK – PS Vzd ělávání – 3.7. 2015

jednání RSK 26.5. 2015 – seznámení s KAP, 
MAP
Soulad složení PS s návrhem metodiky KAP
Aktuální stav příprav KAP v KHK – Mgr. Kavalír
Informace o stavu ITI Hradecko – pardubické 
aglomerace – Mgr. Babková (Město Hradec 
králové
Informace MŠMT
Diskuze
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Aktivity RAP Královéhradecké kraje

Aktivita RAP Zpřesnění aktivity

4.1.1 Podpora 

zaměstnanosti

4.1.1.A Aktivní politika zaměstnanosti, podpora zaměstnanosti mladých 

osob

4.1.1.B Nastavení rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

4.1.1.C Modernizace služeb zaměstnanosti poskytovaných ÚP

4.1.2 Rozvoj dalšího 

vzdělávání

4.1.2.A Další vzdělávání zaměstnanců, podnikové vzdělávací programy, 

vzdělávání zaměstnanců

4.1.2.B Vzdělávání starších pracovníků

4.1.2.C Systémová opatření v oblasti dalšího vzdělávání

4.1.3 Inkluzivní 

vzdělávání a sociální 

integrace dětí

4.1.3.A Zkvalitnění poradenství a kompetencí pedagogů pro 

individualizovaný přístup k žákům; realizace podpůrných opatření

4.1.3.B Zkvalitnění vzdělávání  a sociální integrace především v obcích se 

sociálně vyloučenou lokalitou
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Aktivity RAP Královéhradecké kraje

Aktivita RAP Zpřesnění aktivity

4.1.4 Zvýšení kvality 

předškolního, primárního a 

sekundárního vzdělávání a 

celoživotního učení

4.1.4.A Kvalita předškolního vzdělávání s důrazem na pedagogické 

pracovníky

4.1.4.B Klíčové kompetence žáků, studentů, pedagogů a řídících 

pracovníků ve školství

4.1.4.C Spolupráce škol s firmami; polytechnické vzdělávání; kariérové 

poradenství; zájmové a neformální vzdělávání

4.1.5 Zkvalitnění vzdělávací 

infrastruktury a vybavení v 

předškolním, primárním, 

sekundárním vzdělávání a 

celoživotním učení

Podpora infrastruktury a vybavení pro předškolní, primární, 

sekundární vzdělávání a celoživotní učení

4.1.6 Zvýšení kvality 

vysokoškolského vzdělávání

4.1.6.A Modernizace studijních programů; relevance pro trh práce; 

dostupnost, hodnocení kvality a strategické řízení VŠ

4.1.6.B Celoživotní učení na vysokých školách

4.1.6.C Zkvalitnění infrastruktury VŠ pro vzdělávací účely včetně 

přístrojového/materiálního vybavení a informačních zdrojů
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Složení PS Vzd ělávání 1/2

Požadavky MŠMT na partnerství KAP PS Vzdělávání

odborný garant KAP 1

zástupce NIDV – garant MŠMT za oblast DVPP 1
zástupci realizačního týmu 3

zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně 
soukromých a církevních 1

vedení škol, výborní učitelé () – zástupci za jednotlivé skupiny - školy 
mateřské, základní a střední bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně 
soukromých a církevních 8

zástupci vysokých škol a výzkumu v kraji 1

zástupce garanta místních akčních plánů - od doby schválení IPs Podpora 
budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území, 
toto bude oznámeno ŘO písemně jednotlivým příjemcům IPo KAP 1

zástupci klíčových zaměstnavatelů - výběr územně specifický 2

zástupci profesních komor a asociací (sektorové dohody) - výběr územně 
specifický 2
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Složení PS Vzd ělávání 2/2

Požadavky MŠMT na partnerství KAP PS Vzdělávání
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (včetně 
zástupců DDM) – je důležité, aby členy byly zástupci nejen za oblast 
zájmového vzdělávání, ale taktéž zástupci organizací neformálního 
vzdělávání 2

RIS 3 manažer 1

lokální konzultanti ASZ – pro kraje, na jejichž území působí ASZ 1

zástupce v oblasti regionálního rozvoje, reprezentujícího odborníka v 
oblasti socioekonomického rozvoje území 1

zástupci Úřadu práce České republiky 1

zástupce ITI/IPRÚ - pokud řeší oblast vzdělávání ve svých integrovaných 
strategiích 1

zástupce krajských sítí MAS 1

pedagogičtí konzultanti a mentoři 3

CELKEM 30
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Příprava KAP v Královéhradeckém kraji

Integrované záměry v oblasti středního školství
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Centra celoživotního u čení Královéhradeckého 
Kraje 1/2
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Centra celoživotního u čení Královéhradeckého 
Kraje 2/2

• SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové
Centrum strojírenských oborů

• SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové
Centrum automobilového průmyslu a služeb

• SPŠ Hronov 
Centrum strojírenských a textilních oborů

• VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
Centrum automobilového průmyslu a 
řemesel

• SŠ technická a řemeslná Nový Bydžov
Centrum elektrotechniky a služeb

• VOŠ a SPŠ Jičín
Centrum strojírenských oborů a IT
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Diskuze
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Děkuji za pozornost 

RNDr. Zita Ku čerová, Ph.D.
kucerova@cirihk.cz

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54,  500 03 Hradec Králové 

www.cirihk.cz
www.partnerstvi.eu


