
lo výjimkou připojení účastníků i ze zahraničí, několikrát jsme 

měli možnost zaslechnout i šumění moře. 

Za tým metodické podpory šablon chceme poděkovat za velký 

zájem a pozitivní i děkovné ohlasy všem účastníkům.  

Současně vnímáme, jak je naše role důležitá, a proto již nyní 

plánujeme další podzimní vlnu konzultací, ve které se tema-

ticky budeme věnovat již samotné realizaci aktivit. O termí-

nech budou zájemci opět včas informováni. 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na viděnou na dalších 

konzultacích, tentokrát již za zvuků padajícího listí! 

                                                                 Věra Dušková 

obsahová manažerka P-AP

NEWSLETTER P-AP 

Metodická podpora
akčního plánování

2 / 2022 

Milé čtenářky a milí čtenáři našeho druhého newsletteru, 

přinášíme vám aktuální informace z projektu Metodická 

podpora akčního plánování, který propojil týmy pro akční 

plánování z projektů P-KAP a SRP. 

Za období od dubna jsme vytvořili první dílčí část jednotného 

modelu akčního plánování, a to pro úroveň škol a školských 

zařízení.  Naše tvůrčí práce byla zásadně ovlivněna naším 

přáním, aby byl model dostupný v uživatelsky vstřícné podobě 

a byl pro školy ulehčením při orientaci v akčním plánování        

a strategickém řízení. 

Toto úsilí nás dovedlo k volbě online nástroje, který představí-

me na prvním setkání Národního strategického týmu rozvoje 

vzdělávání 8. 9. 2022 zástupcům MŠMT, ČŠI, MAP, KAP        

a škol. Nástroj budeme postupně představovat i na setkáních 

krajských strategických týmů a od letošního října plánujeme 

zahájit jeho pilotní ověření.  

V newsletteru se ohlížíme za seriálem metodické podpory      

k projektům šablon z OPVVV a OP JAK, kterou připravujeme 

ve spolupráci s MŠMT, a dozvíte se i další připravované 

konzultační aktivity pro příjemce, žadatele a realizátory. 

Téma šablon se nově propisuje i do Edusítě, vznikla nová 

skupina Podpora šablon a zveme vás, abyste se na LinkedInu 

stali jejími členy a sdíleli s námi své zkušenosti, dotazy a po-

střehy z předkládání projektů a realizace. 

Přejeme inspirativní čtenářský zážitek,

                                                            Lenka Řeháková

projektová manažerka P-AP 

Metodická podpora akčního plánování

Jak již bylo řečeno v úvodu, účelem projektu P-AP je vytvořit 

jednotný model akčního plánování, které vychází ze stávající 

dobré praxe ve školách (SŠ, ZŠ, MŠ), v území a v krajích 

(MAP, KAP), a zvýšit tak kvalitu i naplňování strategických       

i akčních cílů na všech úrovních vzdělávacího systému. 

Následující fotografie z pracovního jednání a grafika 

znázorňují, jak Jednotný model vznikal, jak jeho tvůrci o jeho 

podstatě a cílech přemýšleli. Blíže se s ním seznámíte při 

pilotním ověřování na setkáních krajských strategických týmů. 

Model přináší ověřené postupy, metodiky, ale i argumenty, proč je důležité 

postupovat/uvažovat/plánovat jednotně a strategicky. Opírá se o příklady 

dobré praxe stakeholderů českého vzdělávání - čerpá z pozitivních 

zkušeností škol, místních i krajských akčních plánů. 

Projekt P-AP 

cílí na jednotnost strategického a akčního 

plánování v oblasti vzdělávání 

Vytváříme 

JEDNOTNÝ MODEL 

AKČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ

Pro snazší orientaci 

a vyšší srozumitelnost 

a využitelnost – jen analýza 

inspekčních zpráv ČŠI na školách 

ukázala více než 10 různých 

označení pro strategické, 

koncepční a akční dokumenty. 

Každý leader 

potřebuje strategii 

– vést lze jen pomocí 

vizí a cílů a s promyšleným 

využíváním nástrojů 

a metod. 

Pro vyšší funkčnost 

a efektivitu systému 

- nesourodé akční plány 

a strategie problematizují 

porozumění, spolupráci 

a synergie při zvyšování 

kvality vzdělávání v ČR. 

Přinášíme lídrům 

ověřený postup 

akčního plánování 

v oblasti vzdělávání 

Vnášíme jednotnost 

do používané terminologie, 

postupů a přístupů 

do strategického řízení 

a plánování 

Propojujeme 

strategické cíle všech 

úrovní vzdělávání 

(národní, krajské, 

místní) 

? Proč? ? Proč?? Proč?

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Metodická podpora nepolevila ani během léta! 

Když MŠMT vyhlásilo na konci května první výzvy na Šablony I 

z Operačního programu J. A. Komenský, tak jsme zvažovali, 

kdy a v jaké frekvenci vypsat termíny online hromadných kon-

zultací právě k  těmto výzvám. Po komunikaci s  kolegy 

z  MŠMT jsme si domluvili harmonogram metodické podpory 

k novým „šablonám“. Po vypsání prvních termínů na červenec 

a srpen se začali zájemci hojně přihlašovat, až jsme nakonec 

přidali několik termínů a navýšili kapacitu jednotlivých akcí. 

V rámci příprav vznikla prezentace k výzvě na Šablony I pro 

MŠ a ZŠ, v upravené verzi vznikla i prezentace pro SŠ a VOŠ 

a další školská zařízení, která jsou oprávněnými žadateli této 

výzvy. Obsahy našich prezentací jsou plně v souladu s aktuá-

lními informacemi, které se žadatelé dozví i ze strany MŠMT. 

Díky našim bohatým odborným zkušenostem jsme do prezen-

tací zakomponovali i praktické informace nejen k  procesu 

podání projektové žádosti, ale upozornili jsme i na zásadní 

rozdíly mezi novými výzvami a výzvami, které předcházely 

ještě z OP VVV. 

Tato první letní vlna online hromadných konzultací se 

věnuje speciálně představení obou vyhlášených výzev,      

a to pro MŠ a ZŠ (+ další oprávnění žadatelé jako např.: PPP, 

ZUŠ,…), stejně tak pro SŠ a VOŠ (+ další oprávnění žadatelé-

). Kromě základních informací k výzvám nabízíme představe-

ní jednotlivých aktivit, způsob vykazování způsobilých jedno-

tek u personálních šablon, návod, jak správně vyplnit kalku-

lačku šablon i stanovení sledovaných indikátorů, v  závěru 

konzultace jsou účastníci seznámeni s  procesem podání 

projektových žádostí do systému ISKP 21+, a to včetně pře-

hledu všech povinných příloh. 

K  poslednímu prázdninovému dni evidujeme 40 online hro-

madných konzultací, které se tematicky vztahovaly nejen 

k nově vyhlášeným výzvám, ale i k podání Závěrečných zpráv 

o realizaci v předchozích výzvách z OP VVV. K těmto akcím se 

připojilo přes 1000 účastníků. Během letních konzultací neby-

Najdete je 

na stránkách 

NPI ČR pod názvem

Výstupy metodické 

podpory akčního 

plánování v území 

zde.  

Edusíť – 3. narozeniny

Edusíť vznikala v rámci systémového projek-

tu P-KAP Národního pedagogického institu-

tu a na podzim roku 2019 dostala podobu,    

v jaké ji znáte dnes. K jejím 3. narozeninám 

jsme si v jejím novém domově - na adrese P-

AP dovolili pořídit jí malý dárek. Neboť se z 

batolecího věku dostává do toho předškolní-

ho, chceme jí do školky obléknout nový kabá-

tek. Těšit se na něj můžete i vy! Sledujte 

stránky  a pozorujte tu promě-www.edusit.cz

nu a dejte nám vědět, jak se vám líbí!

Co se jistě nezmění, jsou odborné skupiny 

Edusítě a jejich provázanost na LinkedIn      

a rostoucí počet členů v jednotlivých skupi-

nách. Přesvědčte se sami v zobrazené info-

grafice! 

Katalog odborníků Edusítě čítá již 245 členů 

a současných 12 LinkedInových skupin 

sdružuje již 4548 členů.

Máte zájem o členství v některé z tematic-

kých skupin? Přijměte novou výzvu a připoj-

te se na LinkedInu! Chcete se stát registro-

vaným odborníkem? Vyplňte registrační 

f o r m u l á ř  n e b o  p o š l e t e  e - m a i l :                

iva.kvasnakova@npi.cz.

Co pro vás P-AP na podzim připravuje?

S příchodem nového školního roku chystáme další sérii online 

hromadných konzultací k výzvám Šablony I OP JAK, tento-

krát se tematicky posuneme od podání projektových žádostí    

k realizaci konkrétních aktivit a způsoby vykazování každé 

realizované aktivity. 

Termíny i s odkazy na přihlášení na naše konzultace nalezne-

te . zde
 
V rámci metodické podpory realizátorů MAP a KAP připravu-

jeme další vlnu setkání v každém kraji, naši konzultanti akční-

ho plánování se budou věnovat i specifickým tématům dle 

krajů, v září a říjnu se těšíme online i prezenčně na setkání! 

Kromě konzultací k šablonám a setkání krajských strategic-

kých týmů připravujeme i podzimní kolo online setkání Linke-

dInových skupin Edusítě. Namátkou vybíráme setkání skupi-

ny Rozvoj cizích jazyků, která se 13. října bude věnovat 

tématu „Krajské metodické kabinety Cizí jazyky NPI a víceja-

zyčnost“. 

Pozvání na online setkání do skupiny Podpora kariérového 

poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdě-

lávání přijala a na podzim se můžete těšit na Silvu Pýchovou. 

Zajímavé téma přinese i LIn skupina Inkluze a ve skupině 

Podnikavost přivítáme Veroniku Šancovou z Prototýpků. 

Nedávno zřízená skupina Podpora šablon bude pravidelně 

přinášet aktuality a odpovídat na často kladené dotazy z kon-

zultací. Tato skupina slouží i jako dotazovna a konzultační 

místo. Využijte tuto příležitost a přijměte pozvání do této skupi-

ny .  zde

Další novinky a termíny online setkání sledujte na nově upra-

vovaném webu  a na LIn skupinách, kde se www.edusit.cz

online akce svolávají v rámci členství ve skupině. Pokud máte 

zájem stát se členem některé z odborných skupin, kontaktujte 

správce skupiny a inspirujte se . zde

Zpracováváme 

nejčastější dotazy 

k šablonám! 

Odpovědi jsou 

garantované 

MŠMT! 

FAQ

?

Hledáte pomoc? 

Chcete vědět, na koho se můžete obrátit ve svém regionu? 

Odkaz na seznam pracovníků projektu najdete . zde

Projekt P-AP je financován z prostředků OP VVV a trvá od prosince 2021 do listopadu 2023. 
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