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Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy  

Libereckého kraje 

 

Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy  

Libereckého kraje  

(13. 1. 2016 – 12. 1. 2022) 

  

 

 

 

Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy  

Libereckého kraje II 

(13. 1. 2022 – 30. 11. 2023) 

 

Implementační projekt  

Naplňování krajského akčního plánu 

rozvoje vzdělávání Libereckého kraje 

1. 7. 2018 – 31. 8. 2020 

 

 

 

 

 

Implementační projekt  

Naplňování krajského akčního plánu  

rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II  

1. 12. 2020 – 30. 11. 2023 

2022
2023

•Tematická úprava 

•Dokument KAP LK III. 

•Tematická setkávání 2 platforem 

•Workshopy s řediteli SŠ a VOŠ 

2016

•10 odborných minitýmů - diskuse, SWOT 
analýza 

•Dokument KAP LK I. 

•Rámec pro podporu infrastruktury

2017
2018

•Tematická setkávání platforem

•Workshopy s řediteli SŠ a VOŠ

•Monitoring 

•Vyhodnocování cílů a činností KAP LK I. 

2019

•10 odborných minitýmů - revize, aktualizace 

•Dokument KAP LK II. 

•Rámec pro podporu infrastruktury

2020
2021

•Tematická setkávání platforem

•Workshopy s řediteli SŠ a VOŠ

•Monitoring 

•Vyhodnocování cílů a činností 
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Platformy a klíčová témata 

 

Projekt v číslech 

•Polytechnické vzdělávání 

•Digitální kompetence 

Přírodovědné a technické 
vzdělávání 
16 setkání 

•Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol 
a zaměstnavatelů

•Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání 

Volba povolání
6 setkání 

•Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

•Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované 
Rozvoj osobnosti
7 setkání 

•Rozvoj výuky cizího jazyka

•Čtenářská a matematická gramotnost
Rozvoj kompetencí
11 setkání  

•Rozvoj kariérového poradenství 

•Podpora inkluze 
Vzdělávání pro všechny
11 setkání 

Do 6 let trvajícího 
projektu se aktivně 
zapojilo 630 pedagogů. 

87 účastníků se v projektů 
vzdělávalo víc než 
20 hodin. Z nich bylo 
46 mužů a 41 žen. 

V rámci projektu vznikly 
2 strategické dokumenty 
KAP LK I. a KAP LK II. 

5 platforem uskutečnilo 
43 seminářů a konferencí. 

Realizační tým 
zorganizoval 9 workshopů 
pro ředitele SŠ a VOŠ 
v Libereckém kraji.

Probíhala spolupráce 
s 9 místními akčními 
plány. Konalo se celkem 
65 jednání řídících výborů.


