
Další vzdělávání pro Vás 
 
Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je tvorba a inovace vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých na 9 středních 
školách působících ve Zlínském kraji. Vzdělávací programy budou vytvořeny a inovovány ve vazbě na 
hodnotící a kvalifikační standardy vytvořené v rámci Národní soustavy kvalifikací anebo v návaznosti na 
školní vzdělávací programy. Vytvořené programy budou posouzeny sociálními partnery zapojených škol. 
Další aktivitou projektu bude proškolení tvůrců modularizovaných vzdělávacích programů v oblasti jejich 
tvorby, struktury a obsahu Národní soustavy kvalifikací a v oblasti platné legislativy. Dále budou rozvíjeny 
způsobilosti budoucích lektorů v oblasti andragogiky (vzdělávání dospělých). 
V rámci projektu bude vytvořena široká partnerská síť a analytický dokument popisující aktuální potřeby 
a prognózu poptávky po dalším vzdělávání. Bude zvýšena informovanost o vzdělávacích programech 
jednotlivých škol dle svého oboru a zaměření, o dalším vzdělávání poskytovaného středními školami 
zejména v souvislosti s poptávkou a odrazem aktuálních potřeb a požadavků současného trhu práce. 
 
Popis cílové skupiny a její zapojení 
 
Cílovou skupinou projektu jsou prvotně a předřazeně především účastníci dalšího vzdělávání, kterým 
bude vytvořena nabídka celkem 18 inovovaných vzdělávacích programů v různých oborech a zaměřeních 
na základě zasíťované analýzy poptávky trhu práce, vycházející z rekvalifikačních požadavků a taktéž 
potřeb celoživotního vzdělávání. Absolvováním dalšího vzdělávání získají účastníci vyšší 
konkurenceschopnost a tím možnost uplatnění na trhu práce nebo si zvýší odbornou přípravu pro toto 
uplatnění. Předpokládá se, že tímto projektem dalšího vzdělávání projde alespoň 81 účastníků dalšího 
vzdělávání. 
Další cílovou skupinou projektu jsou pracovníci vzdělávacích institucí, zejména vyučující a lektoři, jež 
budou postupně vzdělávání zejména v oblasti andragogiky, hodnocením vzdělávacích programů a 
stavbou a používáním profesních kvalifikačních a hodnotících standardů dle NSK k dosažení co 
nejoptimálnějších vzdělávacích programů pro dospělé. Pod vedením školních vedoucích odborných 
řešitelů bude připraveno 18 inovovaných vzdělávacích programů ve vazbě na oborové nabídky. Inovace 
vzdělávacích programů bude v sobě odrážet i analytickou činnost sociálních partnerů  nabídky a poptávky 
v oblasti vzdělávání dospělých. Motivací této cílové skupiny bude mimo zvýšení způsobilosti v oblasti 
andragogiky a legislativy, zabývající se ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání, možnost 
výuky v oblasti vzdělávání dospělých a využití osobního potenciálu při tvorbě a výuce obdobných 
vzdělávacích programů a tím i zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Předpokládá se, že v tomto projektu bude 
zapojeno alespoň 72 pracovníků vzdělávacích institucí.   
 
 
Klíčové aktivity 
 
1. Vzdělávání lektorů a tvůrců VP pro dospělé a vytvoření podmínek 
V rámci této aktivity bude zakoupeno nezbytné vybavení pro řešitelské týmy z každé školy a bude 
zakoupena studijní literatura pro přípravu vzdělávacích programů. Pro přípravu vzdělávacích programů 
s potřebou a využitím ICT budou zakoupeny speciální SW programy dle požadavků tvůrců.  
Tato činnost se bude odehrávat v prvních měsících projektu. 
V rámci rozhodující činnosti bude proškoleno z každé zapojené školy 8 osob z cílové skupiny projektu 
(lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí dalšího vzdělávání) dalšího vzdělávání v problematice 
- andragogiky, 
- legislativy a NSK v dalším vzdělávání, 
- evaluace a hodnocení kvality dalšího vzdělávání a jeho programů 
- marketingu dalšího vzdělávání. 
Vzdělávání bude realizováno nákupem služeb dle našich požadavků a potřeb a to buď formou 
vzdělávacích kurzů, seminářů či e-learningem. Tato činnost se bude realizovat po celou dobu projektu. 
Aktivita se dotkne cílových skupin lektoři dalšího vzdělávání a pracovníci vzdělávacích institucí, neboť 
vzdělávací aktivity jsou určeny přímo jim. 



Nepřímo se aktivita dotkne i prvotní cílové skupiny účastníků dalšího vzdělávání, neboť lze předpokládat, 
že školením lektorů dojde k následnému zvýšení kvality vzdělávacích programů, v nichž budou lektorsky 
působit. 
V rámci této klíčové aktivity budou výstupem realizované vzdělávací aktivity, během nichž bude 
proškoleno 72 osob v problematice dalšího vzdělávání ze všech škol zapojených do projektu. 
 
 
2. Tvorba partnerské sítě 
 
V rámci této klíčové aktivity chceme vytvořit síť postavenou na partnerství do projektu zapojených škol a 
spolupracujících podniků a dalších institucí, jež působí v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Síť bude 
tvořena zejména zástupci: 
- škol zapojených do projektu, 
- Krajského úřadu ZK, 
- měst a obcí ze Zlínského kraje, 
- hospodářské a agrární komory ČR, 
- profesních sdružení, cechů a klastrů, 
- úřadů práce a jejich poboček, 
- firemní sféry a podniků, 
- ostatních institucí se zájmem o další vzdělávání. 
Síť a navázaná partnerství budou sloužit na poli dalšího vzdělávání k 
- tvorbě a inovaci vzdělávacích programů, 
- výměně informací a zkušeností 
- sdílení dobré praxe, 
- analytické a poradenské činnosti, 
- propagaci a prezentaci nabídky dalšího vzdělávání nabízeného středními školami a podobně. 
V počáteční fázi realizace klíčové aktivity se budeme soustředit na zformování sítě, posléze budeme její 
činnost rozvíjet a síť rozšiřovat o další subjekty. Naší představou je, že síť bude tvořena minimálně 
desítkami subjektů. Aktivita se opírá o činnost speciálního koordinátora společného pro celý projekt a na 
každé škole působí jeden řešitel. Tito lidé mají na starost klíčové aktivity 2 a 3. Aktivita se dotkne zejména 
cílové skupiny pracovníků vzdělávacích institucí, neboť ti získají kontakty na firemní sféru a na další osoby 
z institucí a ze subjektů zabývajících se dalším vzděláváním a budou těžit z veškeré činnosti prováděné v 
rámci této aktivity. 
 
 
3. Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých 
 
V rámci této aktivity se chceme zaměřit na analytickou činnost na poli dalšího vzdělávání. Předmětem 
analytické činnosti budou například: 
- požadavky a potřeby firem zapojených do partnerské sítě v oblasti dalšího vzdělávání, 
- nabídka dalšího vzdělávání poskytovaného středními školami, 
- spolupráce různých subjektů na poli dalšího vzdělávání, 
- představy cílových skupin o dalším vzdělávání (vnímání jeho potřebnosti, kvality a pod.). 
Do aktivity se zapojí projektový tým, jenž se bude na přípravě analýz podílet. Aktivita má svého 
speciálního koordinátora společného pro celý projekt a na každé škole působí jeden řešitel, který ji má 
přímo v popisu práce. 
Aktivita bude probíhat v období I/2012-VIII/2012. 
Aktivita zasáhne nepřímo obě dvě cílové skupiny projektu, neboť výsledky analytické činnosti využijí 
lektoři i zaměstnanci vzdělávacích institucí. 
Výstupem klíčové aktivity budou analytické studie a materiály, jež budou svým obsahem odrážet situaci 
na poli dalšího vzdělávání v regionu předkladatele projektu a v regionech partnerských škol. 
 
 
 
 
 



4. Tvorba a evaluace vzdělávacích programů 
 
Podstatou této klíčové aktivity je tvorba nových vzdělávacích programů, jež budou postaveny na 
komplementárních modulech a budou připraveny tak, aby navazovaly na školní vzdělávací plány a jejich 
obsah se vždy vztahoval ke konkrétní dílčí či úplné kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací. Zároveň 
bude obsahem některých vzdělávacích programů problematika ICT a udržitelného rozvoje. 
Budou upřednostněny ty vzdělávací programy, které mají v daném regionu největší oporu v potřebě jejich 
urychleného zavedení vyplývajícího zejména z požadavků partnerských firem a organizací. 
Do realizace aktivity se zapojí zejména vedoucí odborných řešitelů spolu se školními vedoucími a jejich 
týmy. 
Aktivita bude mít přímý dopad na prvotní cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, neboť pro ně 
budou nové vzdělávací programy tvořeny. 
Výstupem aktivity bude celkem 18 nových nebo inovovaných vzdělávacích programů dalšího 
vzdělávání, na každé škole vzniknou 2. 
Obsah těchto vzdělávacích programů bude vycházet z oborů a  zaměření  partnerských zapojených škol. 
Všechny vzdělávací programy budou navazovat na školní vzdělávací programy a nebo se budou 
vztahovat ke konkrétní dílčí či úplné kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací. 
Obsahem části vzdělávacích programů budou min. 2 moduly věnované problematice ICT a s 
problematikou životního prostředí. 
 
 
Partneři projektu 
 
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín 
Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště 
Střední průmyslová škola Uherský Brod 
Střední průmyslová škola Otrokovice 
Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 
Střední odborná škola Otrokovice 
Střední odborná škola Luhačovice 
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště 
 
 
 
Publicita 
 
V rámci projektu budou vytvořeny a používány drobné propagační předměty: 
propisovací tužka, tričko s potiskem ,deštníky, poznámkové bloky s potiskem, taška s potiskem. Budou 
vytvořeny poutače pro umístění u všech partnerů projektu s uvedením schválené  logolinky ESF. 
Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační 
sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.) 
Oznámení ve všech mediálních prezentacích . 
Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen 
Zvláštní tiskové a mediální zprávy  
Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)  
 
 
Kontakt 
Vedoucí manažer projektu ing. Radomil Hanulík,  
mail:  Radomil.Hanulik @spspzlin.cz, tel., 577 210 215, 605 053 142. 
Vedoucí odborných řešitelů ing. Vladimír Urbánek,  
mail: Vladimir.Urbanek@spspzlin.cz, tel.,577 573 135, 605 587 645. 
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