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Vize: Chceme, aby Karlovarsko bylo 
místem příležitostí. 

 

 



Priority 

 

 

 

 

Priorita č. 1: Infrastruktura a vybavení 

Priorita č. 2: Kvalita a motivace 

Priorita č. 3: Inkluze = vzděláváme se 
spolu 



Priority a cíle 

 

 

 

Priorita č. 1: Infrastruktura a vybavení 

Cíl 1.1 Odborné učebny na ZŠ a MŠ 

Cíl 1.2 Sport na ZŠ a MŠ 

Cíl 1.3 Technický stav objektů 

Cíl 1.4 Kapacita ZŠ a MŠ 

Cíl 1.5 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

Cíl 1.6 Infrastruktura pro ZUŠ 



Priority a cíle 

 

 

 

Priorita č. 2: Kvalita a motivace 

Cíl 2.1 Kompetentní a motivovaní aktéři 

Cíl 2.2 Volba povolání 

Cíl 2.3 Kvalita aktivit volného času 



Sdílení zkušeností 

Příklady: 
• Čtenářská gramotnost: zážitkové besedy s autory, čtenářské 

dílny, interaktivní ukázky 

• Matematická gramotnost: praktická matematika, využití 
matematiky v jiných předmětech 

• Cizí jazyky 

• Další oblasti, např. spolupráce s NNO, sociálními službami, 
spolupráce s předmětovými kabinety 



Vzájemné učení 
• Spolupráce mezi MŠ, ZŠ a SŠ 

• Vzájemné učení 

• Např. jak co funguje – jednoduché výroby, příprava jídla, 
fungování přírody 



Putování Krajem živých vod: Historie a 
současnost 
• Poznání krajiny – minerální prameny, CHKO Slavkovský les 

• Kulturní a přírodní dědictví – Bečovská botanická zahrada 

• Historický vývoj regionu – Hroznatova akademie Kláštera 
Premonstrátů v Teplé 

• Region: Toužimsko, Žluticko, Manětínsko (v budoucnu lze 
realizovat podobné aktivity i na jiných částech území). 



Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ 
• Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

• Pilotní fáze: provozování škol s rozšířenou výukou 
polytechniky  

• Spolupráce se SŠ a zaměstnavateli 

• Soutěže, exkurze, sdílení zkušeností 



Jaro, léto, podzim, zima 
• Návaznost na projekt NIDV 

• Spolupráce mezi MŠ 

• Využití tématiky ročních období 



Vzdělávání k podnikání, kreativitě, 
iniciativě, samostatnosti 
• Změny ve společnosti – změny ve škole 

• Zážitkové metody 

• Hledání možností 

• Podnikání 

• Samostatnost 

• Zodpovědnost 

• Kreativita v umění, ale i neuměleckých oblastech 



Rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti 
upevňování vztahu ke kulturnímu dědictví 
• Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

• Partner Národní památkový ústav 

• Znalost regionálních památek 

• Motivace k ochraně kulturního dědictví 

• Podpora vyučujících k zavádění nestereotypního obsahu a 
metod výuky 

• Zvýšení motivace a kladného vztahu k učení 

• Neformální, mimoškolní vzdělávání a výchova 



Rozvoj kariérového poradenství 
• Krajská hospodářská komora 

• ANNA KK 

• Setkání s výchovnými poradci, situace na trhu práce 

• Posílit povědomí o potřebě správné volby dalšího vzdělávání 

• Besedy s žáky a rodiči za účasti zaměstnavatelů a SŠ 

• Metody volby povolání (např. bilanční diagnostika) 



Co dělat, když (databáze volnočasových 
aktivit) 
• ANNA KK 

• Co dělat, když hledám pro dítě vhodnou volnočasovou 
aktivitu? 

• Databáze volnočasových aktivit. 



Priority a cíle 

 

 

 

Priorita č. 3: Inkluze = vzděláváme se spolu 

Cíl 3.1 Tolerance 

Cíl 3.2 Společné vzdělávání 



Co dělat, když 
• Co dělat, když se dostane rodina nebo škola do určité 

situace…? 

• Zmapování místních aktérů 

• Modelové situace – „kuchařka“, leták, besedy, semináře 



Tolerance 
• Zážitkově koncipováno 

• Žáci a učitelé si vyzkoušejí různé typy znevýhodnění 
(zdravotní, mentální,…) 



Spolupráce v oblasti společného 
vzdělávání 
• Kulaté stoly, panelové diskuze, vzájemné návštěvy ve školách 

• Vč. Problematiky vzdělávání cizinců 



Prioritizace: 

Mnoho námětů x omezené finanční prostředky 



EDUIN mapa vzdělávací nabídky pro pedagogy 
http://dvpp.eduin.cz/ 

 

http://dvpp.eduin.cz/
http://dvpp.eduin.cz/
http://dvpp.eduin.cz/


Konkrétní podrobnější plán aktivit na 
školní rok 2017/2018 


