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Hlavní cíle šetření

• Datová opora a saturace potřeb krajů ve vazbě na
přípravu/evaluaci KAP
• Tvorba PA a ŠAP na úrovni škol
(momentálně 88 PA a 918 ŠAP)
• Projektová činnost SŠ a VOŠ v rámci výzev OP VVV
(Šablony pro SŠ a VOŠ, zapojeno cca 75 % škol)
• Zapojení SŠ a VOŠ do projektové činnosti
prostřednictvím výzev OP VVV
• Evaluace projektové činnosti škol v rámci výzev
OP VVV
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Informace k realizovaným šetřením
• Celoplošné šetření mezi SŠ a VOŠ – analýza potřeb škol
• Do této chvíle byly realizovány 2 vlny šetření
http://www.nuv.cz/p-kap/analyza-potreb-skol
I. vlna šetření (listopad 2015 – leden 2016)
• Vstupní informace o potřebách SŠ a VOŠ v ČR pro přípravu KAP
• Celkem osloveno: 1377 škol
• „Očištěná“ databáze škol: 1365 škol
• Počet kompletně vyplněných dotazníků: 1305 škol
• Celková návratnost: 96 %

II. vlna šetření (říjen – prosinec 2018)
• Vstupní informace/aktualizace potřeb SŠ a VOŠ v ČR pro vyhodnocení KAP
a následnou aktualizaci/revizi
• Celkem osloveno: 1364 škol
• „Očištěná“ databáze škol: 1351 škol
• Počet kompletně vyplněných dotazníků: 1290 škol
• Celková návratnost: 96 % (resp. 98 % při zohlednění zapojení škol do KAP)
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Prioritizace povinných oblastí – II. vlna šetření
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•

Pro střední a vyšší odborné školy
v ČR patří mezi nejdůležitější
intervence rozvoj infrastruktury škol,
včetně rekonstrukcí a vybavení
a podpora odborného vzdělávání,
spolupráce škol a zaměstnavatelů.

•

Podporu odborného vzdělávání na
první pozici uvedlo 31 % škol
a rozvoj infrastruktury umístilo na
první místo 37 % škol.

•

Na třetím místě se nachází podpora
kompetencí
k
podnikavosti,
iniciativě a kreativitě, na dalším
místě podpora polytechnického
vzdělávání.

•

Školy dále považují za důležitou
oblast
rozvoje
kariérového
poradenství.

•

Ve srovnání s ostatními oblastmi
je hodnocena jako nejméně důležitá
oblast celoživotního učení a
inkluzivního vzdělávání.

Prioritizace povinných oblastí – časové srovnání výsledků
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•

Oproti roku 2015/2016 je pokles důležitosti
patrný primárně v případě oblasti rozvoje školy
jako centra celoživotního učení.

•

Mírně v menší míře školy akcentují důležitost
rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí
a vybavení.

•

Výrazný nárůst v hodnocení důležitosti lze
pozorovat v případě oblasti kariérového
poradenství
a
dále
oblasti
rozvoje
polytechnického vzdělávání.

•

V případě inkluzivního vzdělávání, podpory
kompetenci k podnikavosti a podpory
odborného
vzdělávání
nedochází
mezi
realizovanými šetřeními z hlediska důležitosti
k žádnému posunu.

Prioritizace povinných oblastí na úrovni krajů – II. vlna šetření
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•

Pořadí prioritizace ve všech krajích
v podstatě stejné

•

Porovnání krajů ukazuje odlišnosti

•

Rozvoj infrastruktury školy je
důležitý především v Jihočeském a
Plzeňském
kraji,
dále
v
Jihomoravském a Olomouckém kraji

•

Podpora odborného vzdělávání je
prioritou
ve
Středočeském,
Jihočeském a Jihomoravském kraji

•

Podpora kompetencí k podnikavosti
je
důležitá
především
v
Moravskoslezském kraji, v kraji
Vysočina, Královéhradeckém kraji a
v Hlavním městě Praha

Další využití výstupů šetření

• Zohlednění výstupů v rámci Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023
• Využití datových výstupů v rámci Školské inkluzivní koncepce
krajů (ŠIKK)
• Zohlednění výstupů z analýzy potřeb škol a zpracovaných ŠAP
v rámci přípravy výzev pro SŠ a VOŠ v rámci OP VVV
• Využití výstupů v rámci řešení regionálních disparit mezi kraji
v ČR
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Přínosy KAP a P-KAP
• Zvyšující se trend povědomí o
KAP a jeho využívání mezi
vedeními škol
• Zvyšující se trend spokojenosti
s metodickou podporou pro
tvorbu a aktualizaci KAP
• Využití kraji jako nástroje pro
rozvoj partnerství, posílení
strategického plánování a
nástroj
pro
zkvalitnění
vzdělávání v kraji

Zbytečné cvičení, s nízkým efektem
Zbytečně složitou (šlo by dělat
jednodušeji)

3

Duplicitní aktivitu k dalšímu plánování

3

Povinnost pro čerpání z operačních
programů

5

Vhodný nástroj pro rozvoj partnerství

12

Podklad pro efektivní vynakládání zdrojů

6

Vhodný nástroj pro posílení strategického
plánování
Vhodný nástroj pro zkvalitnění vzdělávání
v kraji
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6
0

Zdroj: Evaluační dotazníkové šetření MŠMT (N = 14)
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Rozvoj partnerství
Strategické plánování
Kvalita vzdělávání
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Děkuji za pozornost
hana.novotna@npicr.cz

Národní pedagogický institut ČR
podpora krajského akčního plánování
www.pkap.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu
při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.

