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Základní informace
Realizace

Příprava KAP LK I. a KAP LK II.

Tematická setkávání a monitoring 
realizace KAP

Evaluace projektu

Řízení projektu

Spolupráce s IPs

Klíčová témata
• Podpora odborného vzdělávání včetně 

spolupráce škol a zaměstnavatelů 

• Podpora polytechnického vzdělávání 

• Rozvoj kariérového poradenství včetně 
prevence předčasných odchodů ze 
vzdělávání 

• Podpora kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě 

• Rozvoj škol jako center celoživotního 
vzdělávání 

• Podpora inkluze 

• Rozvoj výuky cizích jazyků 

• Digitální kompetence 

• Čtenářská a matematická gramotnost 

• Zkvalitnění péče o žáky nadané 
a talentované

Klíčové aktivity 

13. 1. 2016 – 12. 1. 2022

Rozpočet
19 999 300,61 Kč



Odborné minitýmy 2016

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

na období od roku 2016 do září 2019

Analýza potřeb v území 

Analýza potřeb škol 

Priotirizace

Krajský akční plán vzdělávání 
Libereckého kraje I.  

Vyhodnocování cílů a činností KAP LK I.

od ledna 2016 do srpna 2019 

KAP LK I. 



Odborné minitýmy 2019

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.

na období od října 2019 do schválení KAP LK III. 

Analýza potřeb v území 

Analýza potřeb škol 

Prioritizace

Krajský akční plán vzdělávání 
Libereckého kraje I.  

Cíle a činnosti vyžadující systémové řešení 
- nová příloha 

Vyhodnocování cílů a činností KAP LK II.

od října 2019 do září 2021 

KAP LK II. 



Tematická setkávání a monitoring realizace KAP 

5 platforem

• Přírodovědné a technické vzdělávání 

• Volba povolání 

• Vzdělávání pro všechny 

• Rozvoj osobnosti 

• Rozvoj kompetencí 

Workshopy s řediteli 



Platforma Přírodovědné a technické vzdělávání 

Podpora polytechnického vzdělávání 

Digitální kompetence 

16 setkání 

Konference 
s doprovodnou 

výstavou  
Technologie do 

škol

webináře 
Google Apps I –

III 

webináře Tipy 
a triky pro 

online a rotační 
výuku  



Platforma Rozvoj osobnosti

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované

7 setkání 

JA Czech Mini 
Inovation Camp 

konference 
Podporuj 

podnikavost 
svých žáků

webinář Jak 
podporovat 
kreativitu 

a designové 
myšlení u dětí 



Máte jednu minutu na to, vymyslet co nejvíce způsobů, jak využít 
květináč, jinak, než se normálně využívá



Platforma Rozvoj kompetencí

Rozvoj výuky cizích jazyků

Čtenářská a matematická gramotnost

11 setkání 

Workshop plný 
inspirace pro 

učitele 
anglického jazyka  

Webinář Aplikace 
Techambition –

pomocník učitele 
matematiky 

Konference ke 
čtenářské 

gramotnosti 

https://www.youtube.com/c/BronislavSobotka


Konference 
Přijďte se 
inspirovat

Konference 
Vzdělávejme 
se v každém 

věku

Konference 
COV a co dál?

Webinář 
Marketing 
a PR školy

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání

6 setkání

Platforma Volba povolání 



Platforma Vzdělávání pro všechny

Rozvoj kariérového poradenství

Podpora inkluze

11 setkání

Konference 
Společně 

a jednoduše

Přehlídka 
a workshop 

Kompenzační 
pomůcky

Akreditovaný 
kurz Kariérové 

poradenství 
v praxi



Workshopy s řediteli 

Kulatý stůl: 
„Vedení 
školy“

Jak zvládnout 
krizovou 

komunikaci 
školy

EDUbus –
mobilní 

technická 
laboratoř

9 workshopů



KAP LK v číslech

Do 6 let trvajícího 
projektu se aktivně 
zapojilo 630 osob. 

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.



Děkujeme Vám za rozvoj 
vzdělávací soustavy 
Libereckého kraje 
a těšíme se na další 
spolupráci. 

RT KAP


