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Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 
(KAP KK)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624

Fyzická realizace projektu: 4/2016 – 3/2022

Ø KAP 1 

duben 2016 – březen 2019 

Ø KAP 2 

duben 2019 – březen 2022



Cíle projektu KAP KK
KAK KK má přispět k:
üsystémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání,

üvzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního 
plánování,

üsdílení zkušeností,

üdostupností kvalitního vzdělávání pro každého žáka,

ürozvoji funkčního partnerství v území,

üzavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol.



KAP KK - intervence
PM č. 1 - Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a rozvoj 
kariérového poradenství

PM č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost 

PM č. 3 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

PM č. 4 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení 

PM č. 5 - Podpora inkluzivního vzdělávání 

PM č. 6 - A – Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

B – Rozvoj výuky cizích jazyků 

C – ICT kompetence 



Naplňování KAP 1

KAP 1

KAP KK I-KAP zapojené
subjekty

šablony 
a ostatní projekty



Implementace KAP 1 v Karlovarském kraji
Typ	aktivity:	soutěž	2x/projekt
Cíl:	podpora	10	podnikatelských/neziskových	projektů	studentů	SŠ/VOŠ
Výstupy:

Ø10x	ustanovených	žákovských	týmů	

Ømin.	100	pracovních	setkání	žákovských	týmů	a	mentora	

Ø10	podnikatelských	/	neziskových	záměrů	

Ø10	prezentací	žákovských	týmů	pro	žáky	patronátní	školy

Ø1	ustanovená	investorská	skupina



Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

• Vedoucí projektu: pedagog SŠ

• Realizace projektu
• zahájení: 9/2018 
• ukončení: 6/2019

• Počet zapojených žáků: max. 10

Obory: 
• Autotronik - 39-41-L/01
• Mechanik opravář motorových vozidel - 23-68-H/01



KAIPAN

TECHNICKÉ PARAMETRY

• Motor	řadový	
čtyřválec:		Škoda	

• Výkon:	50	kW	
• Obsah: 1289	ccm
• Zrychlení:	0-100	9s	
• Max.	doporučená	
rychlost: 140	km/h



KAIPAN – finální podoba



Projekt QHERO – VW, Audi, Seat
Porsche Česká republika

Cílem projektu je najít a motivovat studenty automobilového zaměření 
ve středním školství k aktivnímu zájmu o obor a praxi

Nositel projektu: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Realizace: 9/2018 – 6/2019
Aktivity:

1. vzdělávací program pro pedagogy 2/3x v prostorách školy i mimo,
2. demo materiál a přístroje,
3. podpora výuky experty – přímá výuka, 
4. praxe u servisních partnerů v regionu školy – pod dohledem mistra na 

pracovišti, 
5. motivační nástroje pro studenty – kredity, aplikace do mobilu,
6. společný marketing projektu – v rámci akcí pořádaných školou.



Fiktivní firmy - CEFIF
název školy název firmy

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková 
organizace

Pojeď s námi
Logisticservis
FotoDream
Team UP
ToSh

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 
škola Cheb, příspěvková organizace

Masáže Petr Klíč

Relaxační středisko Hawai

Střední škola živnostenská Sokolov, 
příspěvková organizace ShiNo Tsuku

Střední škola, základní škola a mateřská škola 
Kraslice Metal & Cloth s. r. o.

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské 
Lázně, příspěvková organizace

Tispo

Skalpel



Děkuji Vám za pozornost.

Eva Saligerová
hlavní manažer projektu KAP KK
• mobil: + 420 604 305 234
• e-mail: eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz

WEB
http://www.kvkskoly.cz/manazer/projekty/Stran
ky/KAP_KK
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Krajský-akční-plán-
rozvoje-vzdělávání-Karlovarského-kraje


