
 

 

Zpráva o činnosti RKC za období srpen 2010 – leden 2011 
 
 
Název RKC:  RKC ZK 
 
 
A. Popište organizování a realizaci metodických konzultací k tvorbě, inovaci 

a ověřování ŠVP dle požadavků středních odborných škol a konzervatoří.  
 

Charakteristika konzultací (upřesněte): 
• Počet poskytnutých konzultací celkem:  
• Za sledované období byly poskytnuty celkem 3 konzultace 
 
• Forma konzultací: 

- osobně (v RKC, ve škole apod.) 
- elektronicky 
- telefonicky 
- jiným způsobem, uveďte jakým  
- uveďte nejčastější formu konzultací  
- 1 konzultace byla poskytnuta elektronicky a 2 osobně ve škole 

RKC ZK a dle dohodnutého místa podle požadavku konzultujícího.  
   

• Konzultace byly poskytovány:  
- jedné osobě  
- více osobám najednou 
- všechny konzultace byly poskytnuty jedné osobě 
 

• nejčastěji konzultovali: 
- ředitel/-ka (zástupci) školy 
- koordinátor ŠVP 
- učitelé 
- 2 x koordinátoři ŠVP a 1x učitel odb. výcvik zapojený v projektu 

školy zaměřeném k sociálnímu partnerství 
  

• Konzultace se týkaly (konkretizujte): 
a) Tvorby ŠVP: základních postupů tvorby ŠVP, zpracování profilu 

absolventa, sestavení učebního plánu v ŠVP, převodu časových 
dotací z RVP do ŠVP, rozpracování kurikulárních rámců (obsahu 
vzdělávání, učiva) do ŠVP (jednotlivých předmětů), tvorby 
učebních osnov, zařazení praktického vyučování (odborného 
výcviku, učební nebo odborné praxe), začlenění KK, začlenění PT, 
kontroly zpracovaného návrhu ŠVP aj. – konkretizujte 

b) Evaluace a inovace ŠVP  
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c) Výuky podle ŠVP (blíže specifikujte) 
d) Jiné téma (uveďte jaké) 
- V jednom případě byla požadována kontrola zaslaného ŠVP a jeho 

shoda s RVP věcná správnost a případně specifikace nedostatků, 
v druhém případě byla provedená kontrola celého ŠVP na RKC za 
přítomnosti lektora a koordinátory ŠVP, poslední prezentační 
konzultace byla na téma sociálního partnerství jeho efektivita a 
výhodnosti pro oba smluvní partnery, dokumenty pro vytvoření 
partnerských vztahů a budoucí možností prezentace formou PDP. 

- RKC ZK zahájilo svou činnost koncem října 2010. Centrum 
v prvním období věnovalo hlavní úsilí propagačním aktivitám a 
zejména oslovení škol, aby vznik RKC ZK školy vnímaly. Při 
prvním oslovení škol byl současně s letákem RKC zaslán i první 
dotazník zjišťující zájem škol o RKC ZK, jejich zájem o akce, které 
bude pro školy centrum organizovat a byly nabídnuty zamýšlené 
semináře a workshopy. V dotazníkové akci, která sloužila 
současně pro zpracování analýzy vyplynula následující skutečnost 
- většina škol Zlínského kraje má již ŠVP zpracovány (205 hotovo) 
a zbývá vytvořit jen 46 ŠVP, které si školy vytvoří bez nutné 
pomoci 

 
• Charakterizujte problémy, se kterými se školy podle zkušeností 

lektorů nejvíce při zavádění ŠVP potýkají (kromě financí) a jiné 
postřehy z práce se školami: 

• Bylo osloveno 61 středních odborných škol Zlínského kraje a první 
odezva byla velmi slabá. Proto jsme opětovně oslovili školy, které 
nevyplnily dotazníky. Po třetím pokusu jsme dosáhli úspěšnosti 
návratu dotazníků na 52,5 %, to činí 32 vrácených dotazníků. Z 32 
škol odmítlo další spolupráci s RKC ZK 6 škol. I nadále však budeme 
oslovovat všechny školy, ale spolupráci očekáváme jen s 23 školami. 
V uvedeném celkovém počtu škola bylo i 17 škol soukromých a z nich 
10 na výzvu nereagovalo. Problémy škol s tvorbou a zaváděním ŠVP 
do praxe jsme v této etapě činnosti nezjišťovali. Další problém, který 
nepřeje činnosti centra je plánovaná optimalizace škol a k dalšímu 
slučování SŠ v kraji. Dojde ke snížení počtu škol a sloučené školy 
nebudou mít v úvodním období po tomto procesu zájem o činnosti 
centra pro velkou administrativní zátěž s tímto procesem spojenou. 

 
B. Popište pořádání vzdělávacích akcí, seminářů, tematických workshopů 

týkajících se ŠVP a realizace kurikulární reformy v odborném školství - počet, 
místo, témata a vyhodnocení,:  

 
• Tabulková část (viz příloha B.xls) 
• Tabulková část přiložena (akce:3 konzultace, 6 seminářů) 
• Textová část: Celkové zhodnocení efektivity uspořádaných seminářů a 

workshopů (zájem o seminář, úroveň kvality účastníků (diskuze, zapojení 
do průběhu a úkolů zadávaných lektorem atp.), závěry ze zpětné vazby, 
nejčastější problémy, podněty pro další semináře, významné podněty 
týkající se kurikulární reformy pro nadřízené orgány atp. 

• Semináře, které se uskutečnily v prosinci s ČŠI k problematice souladu RVP 
a ŠVP z pohledu inspekce se zúčastnilo ve čtyřech bývalých okresech 
celkem 66 účastníků z 32 škol kraje. Hodnocení těchto seminářů účastníky 
bylo většinou pozitivní, jen v několika málo případech byla ZV buď 
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bojkotována, nebo označeno vystoupení inspektorů ČŠI za málo přínosné. 
Na všech seminářích byly zástupci škol seznamování s možností 
individuálních konzultací k problematice tvorby, zavádění a inovace ŠVP 
prostřednictvím lektorů RKC ZK včetně možných komunikačních forem. 
Řediteli konzervatoře v Kroměříži byla nabídnuta individuální pomoc ze 
strany pilotní školy v Kroměříži, která je součásti RKC ZK, včetně předání 
zkušeností a šablon pro tvorbu ŠVP textovými editory. Všech seminářů se 
zúčastnil pracovník RKC ZK. Úspěšný byl rovněž seminář na SPŠ 
v Uherském Brodě, kde bylo 30 účastníkům nabídnuta pomoc při 
začleňování Hi-technologií školy do ŠVP odborného vzdělávání a možnost 
výuky žáků jiných škol na těchto progresivních výukových systémech. Na 
seminářích jsou účastníci rovněž seznamováni s projektem EUROPASS a 
předávány informační materiály ve složkách RKC ZK. V únoru 2011 bude 
všem školám Zlínského kraje zaslán RKC ZK informační dopis zaslaný 
pracovníky NÚOV k problematice EUROPASS včetně všech dodaných 
materiálů a ukázek dodatků k osvědčení.   

 
C. Popište metodickou práci s vaším lektorským sborem (např. školení 

lektorů). 
- úvodní seminář s lektory RKC ZK 15. 11. 2010, kterého se zúčastnili i 
ředitelé čtyř zúčastněných škol, byli přítomni seznámeni s úkoly a cílem 
centra a byly rozděleny kompetence škol. Bylo provedeno začlenění 
jednotlivých lektorů podle oblastí zájmu pro konzultace školám. Následně 
lektoři obdrželi propagační materiál RKC ZK v elektronické podobě, formuláře 
pro výkazy činnosti a hlavičkový papír na vykazování provedených 
konzultací. V průběhu činnosti centra jsou lektoři kontaktováni a jsou jim 
zasílány nabídky školení a přidělovány konzultace. Vše probíhá elektronickou 
formou, jak bylo na úvodní schůzce dohodnuto. Všichni obdrželi kontakty  
e-mailových adres a začlenění oblastí konzultací. V rámci odborných školení 
pořádaných NÚOV se z našeho RKC zúčastnil vždy jeden zástupce. Jednalo se 
o školení pro tvorbu ŠVP pro obory vzdělávání E a nástavbové studium. 

 
D. Popište spolupráci při shromažďování příkladů dobré praxe z oblasti 

zavádění výuky podle ŠVP, evaluace ŠVP a sociálního partnerství.  
- vzhledem ke krátké době činnosti našeho RKC ZK se nám ještě nepodařilo 
podchytit plnou škálu zapojení škol do příkladů dobré praxe, které by mohly 
být předány ke zpracování. V dalším období budeme tomuto úkolu věnovat 
patřičnou pozornost a podklady odesílat supervizorovi centra ing. 
Ondrejkovičovi, který velmi pečlivě sleduje činnost centra a za toto období 
navštívil centrum na různých akcích celkem třikrát. 

 
E. Popište propagaci projektu a prezentace výsledků práce RKC 

v uvedeném období. 
- publicita byla zajišťována průběžně. V počátku bylo osloveno 61 středních 
odborných škola a konzervatoř Zlínského kraje e-mailem, byl jim zaslán 
informační leták RKC ZK. Současně s touto informací byly spuštěny webové 
stránky centra na adrese http://kcdpv.cz/rkcs, kde jsou uveřejňovány 
nabídky seminářů a akcí připravovaných centrem. Jsou zde uvedeny i články 
o centru a další informace pro školy. Obkaz na tento web je i součástí 
propagačních materiálů, které obdrží každý účastník semináře na 
poznámkovém bloku. Na portále Zkola, který provozuje Zlínský kraj, a je 
určen široké veřejnosti, vedoucím pracovníkům škola, pedagogickým 
pracovníkům a rodičům byla rovněž zveřejněna informace o zahájení činnosti 
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RKC ZK. Pro vlastní propagaci centra byly zhotoveny složky na tištěné 
materiály ze školení, seminářů a workshopů, poznámkové bloky a propisovací 
tužky, které dostávají všichni účastníci akcí RKC ZK. Materiály rovněž 
obdrželi všichni lektoři na úvodním semináři. Pro dodržení požadavků 
publicity byly ještě na propagaci projektu vyrobeny pro každou zúčastěnou 
školu rollupy, které budou umístěny v místnosti pořádání akcí, aby důstojně 
činnost RKC ZK reprezentovaly. 
 

F. Popište organizační a administrativní činnost v uvedeném období  
(porady týmu, vč. pracovních porad s lektory, monitorovací cesty apod.), 
způsob kontaktu se školami a sledování kvality akcí RKC. 
- ve sledovaném období je organizační a administrativní činnost průběžná. 
Evidence činností a ní spojená dokumentace akcí je soustředěna a předávána 
vedoucímu RKC ZK Mgr. Hampalovi a archivována včetně faktura dokladů u 
ekonomky centra Ing. Kořínkové. Služba RKC ZK je zajištěna denně od 8 
hodin do 17 hodin, a nebo podle potřeby i v pozdějších hodinách. Kontakt se 
školami je udržován průběžně. Po obdržení písemné smlouvy, byla zahájena 
v polovině října činnost centra. Úvodní seminář s lektory a řediteli čtyř 
zainteresovaných škol do činnosti RKC ZK se konal v polovině listopadu. 
Schůzky vedoucího centra a organizačního pracovníka probíhají minimálně 
jednou za 14 dní, a průběžně podle potřeby elektronickou komunikací nebo 
GSM. Vedoucí centra dále pravidelně týdně konzultuje ekonomické 
záležitosti, platby, objednávky s ekonomkou projektu a propagační záležitosti 
spojené s provozem webové aplikace s webmastrem. Ostatní komunikace 
s řediteli zainteresovaných škole je prováděna výhradně elektrickou 
komunikací. Supervizorem pro RKC ZK je Ing. Ondrejkovič se kterým 
pracovníci centra převážně komunikují elektronickou poštou nebo GMS 
spojením. Zprávy a informace o činnosti jsou zasílány podle požadavků a 
akce centra jsou s ním konzultovány. Při monitorovacích návštěvách jsou 
předávány potřebné písemné podklady.   

 
G. Uveďte účast zástupců RKC na akcích pořádaných NÚOV: 

- porada se zástupci RKC v Martinicích; 
- porady v Martinicích se zúčastnili oba dva pracovníci RKC ZK, tehdy ještě 
  neustaveného. 

       - metodické semináře (konkretizujte). 
       - metodických seminářů se za RKC ZK zúčastnila jedna lektorka – seminář 
          k tvorbě ŠVP pro obory vzdělání E a semináře k tvorbě ŠVP nástavbového 
          studia se zúčastni pracovník RKC ZK Ing. Urbánek. Oba účastníci jsou 
          současně zástupci pilotních škol projektu Kurikulum S.  
 
 
 
V Zlíně dne 31. ledna 2011  
 
Vypracoval za RKC ZK Ing. Vladimír Urbánek 
 
 
 
      


