Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost na PrF MU

Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného
Programového dokumentu OP VK1. Na tyto aktivity může být v jednotlivých výzvách kladen různý důraz, některé mohou
být zcela vynechány, jiné mohou být výrazně konkretizovány.
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Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání (krajská úroveň)
•

Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských
zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení
zapojených do inovace ŠVP.

•

Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.

•

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby
modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji
klíčových kompetencí.

•

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu
výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).

•

Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.

•

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke
vzdělávání se v těchto oborech.

•

Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.

•

Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.

•

využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

•

Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a
školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými
organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.

•

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně
zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže žáků/učitelů u
zaměstnavatelů).

•

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s
možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).

•

Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou
volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti
směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.

•

Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání:

•

Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.

•

Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ,
SŠ).

•

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na
environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.
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Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání (národní úroveň)
•

Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských
zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení
zapojených do inovace ŠVP.

•

Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.

•

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby
modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji
klíčových kompetencí.

•

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu
výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).

•

Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.

•

Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a
školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými
organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.

•

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně
zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u
zaměstnavatelů).

•

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s
možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).

•

Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou
volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti
směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.

•

Vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj
portálových služeb (platí pouze pro IP krajů).

•

Zvyšování kvality na základě zjišťování dat, a to i v mezinárodním kontextu.

•

Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.

•
• Vzdělávání pracovníků České školní inspekce, zejména za účelem zvýšení kvality hodnocení v
návaznosti na provádění kurikulární reformy a inovaci školních vzdělávacích programů.
•

Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ,
SŠ).

•

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na
environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.
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Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (krajská úroveň)
•

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný
přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a elearningových aplikací.

•

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému
přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

•

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a
psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

•

Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání
a těch, co se do systému chtějí navrátit.

•

Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.

•

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.

•

Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.

•

Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému
vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (národní úroveň)
•

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný
přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a elearningových aplikací.

•

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému
přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

•

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a
psychologických služeb pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

•

Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.

•

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.

•

Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému
vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

•

Prevence sociálně-patologických jevů (záškoláctví, agrese, kriminalita, násilí, problematika
návykových látek, pohlavně přenosné nemoci…) prostřednictvím programů, které směrují k
rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou k zlepšení
sociálního klimatu ve skupině.

•

Zavádění humanistických modelů řešení v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, podpora nových terapeutických programů a principů, jejichž cílem je
zvýšení sociálních kompetencí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. princip
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terapeutické komunity, psychoterapeutické přístupy - canisterapie, hipoterapie, arteterapie,
muzikoterapie).

Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (krajská
úroveň)
•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci
kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální
vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se
systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.

•

Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby
metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení.

•

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální
politiky.

•

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a
školských zařízení

Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (národní
úroveň)
•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci
kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální
vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se
systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání

•

Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby
metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení.

•

Zahraniční certifikace učitelů cizích jazyků.

•

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální
politiky.

•

Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání (služba portálu).

•

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a
školských zařízení.

Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
•

Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce
prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia,
modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského
přístupu atd.

str. 5/7

•

Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti
mezioborových studií.

•

Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních
programů.

•

Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.

•

Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.

•

Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.

•

Podpora tvorby týmů.

•

Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.

•

Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.

•

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků
VŠ.

•

Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.

•

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.

•

Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení
jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí.

•

Podpora spolupráce VŠ se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských
služeb a podpory talentovaných žáků.

Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
•

Další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje.

•

Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace
a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si
znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu
a vývoje.

•

Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména
inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic.

•

Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje.

•

Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým
a veřejným sektorem.

•

Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.

•

Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
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Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě
•

Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky
orientovaných klastrů apod.

•

Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a
vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru za účelem navázání nebo rozvoje
vzájemné spolupráce.

•

Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými
pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně vytváření komunikačních a
interaktivních platforem.

•

Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi
vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným
sektorem.

•

Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových
institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor.

•

Vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV.

•

Podpora zavedení metody fullcost jako nástroje spolupráce s aplikační sférou.

Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání (krajská úroveň)
•

Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích
modulů.

•

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro
vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

•

Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a
poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro
udržitelný rozvoj.

•

Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.

•

Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií
a metod (pro organizace působící
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