
Realizace projektu IKAP II v 
Olomouckém kraji II

Kulatý stůl – 23. 2. 2021



Přehledně

Implementace krajského akčního 
plánu v Olomouckém kraji 

Partner: IKAP4OK, z.s. + 10 SŠ

Rozpočet: cca 193 mil. Kč

Rovné příležitosti ve vzdělávání        
v Olomouckém kraji 

Partner: UP Olomouc (FTK)

Rozpočet: cca 31 mil. Kč

Příjemce: Olomoucký kraj
Doba realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 (37 měsíců)

prostřednictvím partnerů s finanční účastí

IKAP OK II RPV OK

Do  obou projektů bude zapojeno 59 středních škol, 80 ZŠ (včetně MŠ a SVČ),
PPP a SPC Olomouckého kraje, MVŠO a VŠLG, odborníci z praxe (zaměstnavatelé)



Klíčové aktivity projektů

IKAP OK II

KA01 Řízení projektu

KA02 Podpora rozvoje gramotností

KA03 Podpora polytechnického

vzdělávání

KA04 Zvýšení kvality vzdělávání ve SŠ 

připravujících k výkonu regulované 

profese PP

KA05 Podpora kompetencí k podnikavosti

KA06 Kariérové poradenství

KA07 Mobility

RPV OK

KA01 Řízení projektu

KA02 Podpora rovných příležitostí 

ve vzdělávání

KA03 Prevence předčasných odchodů 

ze vzdělávání

KA04 Kariérové poradenství v odborném 

vzdělávání



Zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách připravujících 

k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

• Cílem aktivity je podpora vzdělávání 
budoucích učitelů/učitelek mateřských škol 
vzdělávajících se na Gymnáziu Jana Blahoslava 
a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 
3 (GJB a SPgŠ Přerov), v oboru 75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní pedagogika. 



Vzniknou dvě centra

• Centrum odborných praxí

• Centrum metodické podpory učitelek

mateřských škol při GJB a SPgŠ Přerov



Centrum odborných praxí

„Centrum odborných praxí“ má přispět ke zkvalitnění vzdělávání žáků
oboru PMP.

Náplň práce učitelek mateřských škol (vedoucí učební praxe) bude
následující:
• Zadává žákům očekávané výstupy a dílčí vzdělávací cíle

k integrovaným blokům;
• Konzultuje s žáky přípravu na činnosti v mateřské škole;
• Průběžně poskytuje metodické materiály pro konkrétní činnost;
• Metodicky vede žáka;
• Zpracovává komplexní hodnocení žáka po ukončení praxe;
• Spolupracuje s vedoucím praxe z GJB a SPgŠ Přerov.



Výstup aktivity

• Třídní vzdělávací program, popř. soupis
očekávaných výstupů a dílčích vzdělávacích cílů
včetně integrovaných bloků;

(paní učitelka zašle v měsíci únoru, březnu,
dubnu na e-mail kadanikova@gjb-spgs.cz);

• Komplexní hodnocení žáka po ukončení učební
praxe (paní učitelka zašle v měsíci dubnu na e-
mail kadanikova@gjb-spgs.cz).



Centrum metodické podpory

Náplň Centra metodické podpory:
• Realizace workshopů, které budou zahrnovat integrované činností v mateřské škole

(hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních
technologií). Proběhne deset workshopů s hodinovou dotací 3 šedesátiminutové
hodiny.

• Seminář matematická pregramotnost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
• Seminář čtenářská pregramotnost (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
• Seminář práce s dětmi s odlišným cizím jazykem (jeden osmihodinový/60 min.

seminář)
• Seminář grafomotorika u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min.

seminář)
• Seminář logopedická prevence u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min.

seminář)
• Seminář formativní hodnocení (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
• Seminář školní zralost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
• Kulaté stoly – výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově podílejících se na

praxích žáků školy s učitelkami mateřských škol, které vedou praxe (jeden kulatý stůl za
školní rok, tzn. únor 2021, září 2021, září 2022).



Náplň Centra metodické podpory

Školní rok 2021/2022

• Realizace workshopů, které budou zahrnovat integrované

činností v mateřské škole (hudební výchova, výtvarná

výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních

technologií). Proběhne deset workshopů s hodinovou

dotací 3 šedesátiminutové hodiny.



Náplň Centra metodické podpory

Školní rok 2021/2022

• Seminář matematická pregramotnost (jeden šestihodinový/60 min. 

seminář)

• Seminář čtenářská pregramotnost (jeden osmihodinový/60 min. 

seminář)

• Seminář práce s dětmi s odlišným cizím jazykem (jeden 

osmihodinový/60 min. seminář)

• Seminář grafomotorika u dětí předškolního věku (jeden 

šestihodinový/60 min. seminář)

• Seminář logopedická prevence u dětí předškolního věku (jeden 

šestihodinový/60 min. seminář)



Náplň Centra metodické podpory

Školní rok 2022/2023

• Seminář formativní hodnocení (jeden 

osmihodinový/60 min. seminář)

• Seminář školní zralost (jeden šestihodinový/60 

min. seminář)



Náplň Centra metodické podpory

Školní rok 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

• Kulaté stoly – výměna zkušeností učitelů GJB a

SPgŠ v Přerově podílejících se na praxích žáků školy

s učitelkami mateřských škol, které vedou praxe

(jeden kulatý stůl za školní rok, tzn. únor 2021, září

2021, září 2022).



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Romana Studýnková

studynkova@gjb-spgs.cz

mailto:studynkova@gjb-spgs.cz

