
TRADICE
UPLATNĚNÍ

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
ŠIROKÁ NABÍDKA TECHNICKÝCH OBORŮ

BENEFITY KE STUDIJNÍM PROGRAMŮM



Hlavní myšlenka - škola nemusí specifikovat sama aktivity celého projektu, 
ale vybírá již přednastavené šablony aktivit a pole vlastních potřeb si sestaví 
celý projekt.

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I
PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 
VYKAZOVÁNÍ

Částka k čerpání dle počtu žáků 1 966 500

Doba trvání projektu 9/2017 – 8/2019

Personální šablony

Vzdělávací šablony

Zkvalitnění výuky

Společné vzdělávání
(inkluze)

Spolupráce škol
a firem Sdílení zkušeností ICT výuka



Personální 
posílení

Podpora 
pedagogů

Podpora žáků

Personální šablony

Kariérový poradce

Koordinátor spolupráce školy, firem 
a zaměstnavatelů

Školní asistentZpětná vazba formou 
reflexí a výkazů činnosti

Orientace na 
zaměstnání u zřizovatele

Rozvíjení, rozšiřování a 
vyhledávání nových 
možností spolupráce

Podpora třídních učitelů 
(administrativa, 

komunikace s rodiči …)



Podpora 
osobnostně 
profesního 
rozvoje pedagogů

Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 

Vzdělávání pedagogů

Minimální rozsah 
vzdělávání 24 hodin

Matematická gramotnost

Čtenářská gramotnost

Cizí jazyky

ICT

Výchova k podnikavosti

Pouze akreditované 
kurzy DVPP

Vzdělávací šablony

8 16

24 80



Podpora 
osobnostně 
profesního 
rozvoje 
pedagogů

Rozsah pevně daný 
vybranou šablonou

Sdílení zkušeností pedagogů 
z různých škol

Tandemová výuka

Zapojení odborníka z praxe 
do výuky

Vzájemná spolupráce pedagogů 

Zpětná vazba formou 
reflexí a příprav

Nové metody ve výuce

Vzdělávací šablony

Karty podpořených osob

Naplňování indikátorů



Podpora 
kvalitnějšího 
vzdělávání žáků 
ohrožených 
školním 
neúspěchem 

Podpora 
společného 
vzdělávání

Pevně daná časová 
dotace

Vzdělávání pedagogického sboru 
zaměřené na inkluzi

Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem

Podpora podnikavosti žáků 
prostřednictvím 

volnočasových aktivit

Pouze akreditované 
kurzy DVPP

Zapojení ICT technika do výuky

Vzdělávací šablony

Možnost pořízení 
pomůcek



Pevně daná časová 
dotace

Koordinátor spolupráce školy 
a firem

Zapojení odborníka z praxe 
do výuky

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Personální podpora

Zapojení ICT technika do výuky

Rozšíření 
spolupráce škol 
a zaměstnavatelů 

Zapojení 
odborníků 
z praxe do výuky

Portfolia pedagogů

Společná příprava a 
reflexe

Zkvalitnění výuky



Vzdělávání pedagogického sboru 
zaměřené na inkluzi

Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem

Podpora podnikavosti žáků 
prostřednictvím volnočasových aktivit

Zapojení ICT technika do výuky

Probíhající realizace 
šablon v budově 

školy Motol

http://www.nuv.cz/p-kap/spsd-a-s-praha-5-motol-uspesni-motol-speeders
http://www.nuv.cz/p-kap/spsd-a-s-praha-5-motol-uspesni-motol-speeders
http://www.nuv.cz/p-kap/spsd-a-s-praha-5-motol-uspesni-motol-speeders


Zapojení odborníka z praxe 
do výuky

12 výukových hodin Bloková výuka
6 x 90 min

Napříč obory a 
ročníky

Osvědčení do 
portfolií žáků

Stáže ve firmě

Soutěž pro účastníky

Obchodník
Grafik

Programátor

Probíhající realizace 
šablon v budově 

školy Motol

Brigády



Vzájemná spolupráce pedagogů

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Nové metody ve výuce 

Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol

Plánované realizace 
šablon v budově 

školy Motol

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků SŠ – DVPP 8 hodin

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků SŠ – DVPP 16 hodin

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků SŠ – DVPP 24 hodin

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků SŠ – DVPP 80 hodin



Realizace exkurzí
Koordinátor 

spolupráce školy 
a firem

Nejsem zapojen do 
šablon, co mi 

přinesou?

Kontakty na 
odborníky z praxe

Školní asistent Administrativní 
podpora pedagoga

Organizační podpora 
pedagoga

Kariérový 
poradce

Příprava žáků 
na vstup na trh práce

Poradenství při 
výběru dalšího studia

Skupinová a 
individuální setkání 

(i s rodiči)



Účastník 
projektu

Pedagog

Koordinátor 
projektu MOT

Žák

Externista

Koordinátor 
projektu MOR Personalista Ekonom

DPP

Odměny

RozpočetÚčastník 
projektu

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Administrace 
projektu



Avízo

Dotazník – zhodnocení

Školní akční plán

Dotazník – zjištění potřeb

Jsme schopní sami podat

Jsme schopní sami administrovat

Jsme schopní sami realizovat

Nemusíme se finančně podílet

Šablony II.
2019 - 2021



Rozvoj a podpora polytechnického 
vzdělávání

Rozvoj a podpora kariérového 
poradenství

Rozvoj a podpora inkluzivního 
vzdělávání

Rozvoj a podpora podnikavosti

Rozvoj a podpora odborného 
vzdělávání

Rozvoj a podpora celoživotního 
vzdělávání

Podpora „M, Č a J“ gramotností

Školní akční plán



DOPRAVÍME VÁS 
ZA VZDĚLÁNÍM!
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