
 

 

V Praze 1.11.2010 

Vzniklo konzultační centrum ve Zlínském kraji 

Od konce října 2010 začalo pomáhat středním odborným školám s reformou nové 
regionální konzultační centrum – ve Zlínském kraji (ZK). Spolu s dalšími centry 
poskytne školám metodickou podporu při zavádění kurikulární reformy podle 
jejich aktuálních potřeb a podle podmínek odborného školství v kraji. Zástupci 
škol tu mohou konzultovat nejasnosti a problémy související s tvorbou, 
zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů (ŠVP) podle rámcových 
vzdělávacích programů.  

Regionální konzultační centrum (RKC) Zlínského kraje bylo zřízeno v Krajském centru 
dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. 
v Uherském Brodě. Mezi hlavní aktivity centra patří realizace vzdělávacích a 
rekvalifikačních aktivit, pořádání seminářů a konferencí a konzultační a poradenská 
činnost. 

Vedoucím nového konzultačního centra se stal Mgr. Michal Hampala, který se chystá 
nejprve oslovit odborné školy v kraji a seznámit je s nabízenými službami centra. 
„V listopadu uspořádáme schůzku ředitelů zainteresovaných čtyř škol, které se budou 
podílet na činnosti RKC v našem kraji. Zde je seznámíme s úkoly, které RKC bude v kraji 
zajišťovat,“ plánuje vedoucí centra Michal Hampala. Zástupci centra se chystají oslovit 
školy nejprve e-mailem, poté vytisknou leták a zřídí webové stránky. Na informačníma 
vzdělávacím portále Zlínského kraje „Zkola“ bude po dohodě zřízena rubrika o zlínském 
centru určená ředitelům a pedagogickým pracovníkům škol. 

Centrum provede na školách průzkum jejich potřeb 

V průběhu listopadu 2010 provede centrum na středních odborných školách Zlínského 
kraje první průzkum potřeb a požadavků škol k realizaci kurikulární reformy. „Bude se 
jednat o zjišťování problémů při tvorbě ŠVP, jejich realizaci, zavádění do školské praxe, 
evaluaci a následné inovaci,“ říká organizační pracovník centra Ing. Vladimír Urbánek. 
Dotazníkové šetření bude zaměřeno na ředitele škol, koordinátory ŠVP a pedagogické 
pracovníky, kteří se aktivně podíleli na vlastní tvorbě ŠVP. 

V rámci šetření bude centrum na školách zjišťovat mimo jiné, kolik ŠVP má škola 
zpracováno, v jakých oborech vzdělávání a kolik ŠVP mají ještě zpracovávat, kolik ŠVP 
bylo již zavedeno do výuky a v jakých termínech, jaké problémy při zpracovávání ŠVP se 
na školách nejvíce vyskytovaly, které části ŠVP byly nejvíce problematické atd. 

Výsledky šetření budou podkladem pro vytvoření analýzy potřeb a požadavků škol 
ve čtyřech regionech kraje a na základě nich zástupci sestaví plán činnosti centra. Po 
vyhodnocení výsledků analýzy zájmů a potřeb pedagogických pracovníků zahájí zástupci 
centra svou konzultační a vzdělávací činnost.  Konzultační činnost plánuje centrum zahájit 
již v listopadu, vzdělávací akce v průběhu prosince 2010. Pravděpodobná témata seminářů 
v I. etapě činnosti RKC ZK jsou: 
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- Spolupráce sociálních partnerů na tvorbě ŠVP a vytváření podmínek pro realizaci 
odborných praxí a stáží na jejich pracovištích a 

- Hlavní nedostatky v ŠVP na středních odborných školách ZK z pohledu České školní 
inspekce.  

Další témata seminářů, workshopů a setkání pedagogických pracovníků vyplynou z  
vyhodnocení analýzy potřeb a požadavků škol na pomoc RKC ZK.  

Zkušenosti budou čerpat od ostatních center 

Oproti ostatním konzultačním centrům se činnost zlínského centra zpozdila o rok. „Máme 
výhodu, že můžeme čerpat ze zkušeností ostatních center. Jejich činnost jsme sledovali 
alespoň na jejich internetových stránkách,“ říká vedoucí centra M. Hampala. Osobně 
spolupracoval s RKC JčK v Sezimově Ústí Ing. V. Urbánek, který se jako lektor podílel na 
jednom semináři s názvem „Využití SW při tvorbě ŠVP“. Tento seminář podle zájmu 
plánuje zlínské centrum realizovat i v rámci své činnosti. V následujících měsících se 
zástupci centra chystají navštívit některá okolní konzultační centra a získat tu zkušenosti 
z jejich činnosti.  

„Chystáme se oslovit ČŠI Zlínského kraje, která ve školním roce 2009/10 začala provádět 
kontroly  ŠVP,“ říká Michal Hampala a dodává: „dohodneme spolupráci a její účast na 
připravovaných seminářích v I. etapě činnosti RKC ZK, aby zde předala pedagogickým 
pracovníkům škol své připomínky a zjištění“. 

 

Kontakty 

Regionální konzultační centrum Zlínského kraje 
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení 
Zlínského kraje, o.p.s. 
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod 
 
Kontaktní osoby: 
Vedoucí centra - Mgr. Michal Hampala (mhampala@sps-ub.cz)  
Organizační pracovník centra - Ing. Vladimír Urbánek (vladimir.urbanek@spspzlin.cz)  
 
Web: www.kcdpv.cz/rkcs 
 

 

 

* Konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích v rámci projektu 
Kurikulum S. Z první vlny výběrového řízení bylo vybráno jedenáct center, která svou činnost 
zahájila v říjnu 2009. Z druhé vlny výběrového řízení byla vybrána dvě zmíněná konzultační centra a 
poslední konzultační centrum – ve Zlínském kraji – zahájilo činnost na konci října 2010.  

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném 
vzdělávání je tříletý národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je 
Národní ústav odborného vzdělávání a který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu České republiky. 

 


