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U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

číslo 16/60 
ze dne  16.4.2020 

ke schválení Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP II) 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

I . s c h v a l u j e

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním mětstě Praze (KAP II) 

I I . u k l á d á

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 20.4.2020 

Předkladatel:  Rada HMP 
Tisk: Z-7826
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Zastupitelstvu HMP je předkládán k odsouhlasení, respektive ke schválení dokument s názvem Krajský 

akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP II), který slouží jako nástroj pro rozvoj vzdělávání 

na území hlavního města Prahy (dále jen „KAP II“). 

Potřeba zpracování KAP II vychází z  realizace klíčových aktivit projektu Operačního programu Výzkum, 

vývoj a Vzdělávání Krajský akční plán v hlavním městě Praze“ (dále jen „projekt KAP“). Realizace 

projektu byla schválena usnesením RHMP č. 3110 ze dne 15. 12. 2015 (k zapojení hl. m. Prahy do Výzvy  

č. 02_15_002 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci individuálního projektu - 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání). Úkol zpracovat KAP vychází z usnesení RHHMP č. 1959 ze dne 

16. 8. 2016 k úkolu zpracovat návrh Krajského akčního plánu vzdělávání v rámci projektu OP VVV 

"Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze". 

Základní informace ke KAP II: 

KAP II je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků 

vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP II je prioritně zaměřen 

na oblasti vzdělávání, přímo se týkající regionálního trhu práce a inovací v hl. m. Praze. KAP II je 

zpracován realizačním týmem složeným z pracovníků odboru školství, mládeže a sportu MHMP ve 

spolupráci s odborným garantem z Národního ústavu vzdělávání. 

Z pohledu školské soustavy je KAP II zaměřen zejména na střední a vyšší odborné školy a organizace 

zájmového a neformálního vzdělávání mládeže v hlavním městě Praze. Mezi těmito tématy je i oblast 

polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti. 

Dokument KAP II byl sestaven na základě Metodického pokynu pro tvorbu krajských akčních plánů II 

vydaného Národním ústavem pro vzdělávání – viz příloha č. 1 této důvodové zprávy. 

Návrh dokumentu KAP II byl projednán Pracovní skupinou Vzdělávání na jejím řádném plenárním 

zasedání dne 22. 9. 2016 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. Pracovní skupina vzdělávání byla 

ustanovena usnesením Rady HMP č. 1129 ze dne 10. 5. 2016.  

Povinnost vytvořit Pracovní skupinu vzdělávání (dále jen “PSV“) je zakotvena v metodických 

postupech č.j.: MŠMT – 7246/2015‐2 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) ‐ postupy KAP. Na 

jednání PSV jsou diskutovány klíčová témata KAP a další priority hlavního města Prahy. PSV plní 

důležitou úlohu, např. napomáhá při tvorbě  Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání na území 

hlavního města Prahy, podporuje součinnost zúčastněných partnerů, ve spolupráci s realizačním 

týmem KAP II, mapuje situaci a potřeby území, škol, vzdělávacího systému a trhu práce a 

zaměstnavatelů atd.   

PSV finální verzi KAP II projednal na svém plenárním zasedání dne 6. 11. 2019. 

Jednotlivé cíle (potřeby) vzešlé z níže uvedených dokumentů (1, 2), jsou zařazené do širších tematicky 

homogenních oblastí, které v každé prioritní skupině tvoří hlavní obecné priority krajského akčního 

plánu.  

1) Dokument Analýza potřeb hlavního města Prahy byl zpracován odborným týmem projektu 

KAP ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu MHMP. Dokument byl vypracován na 

základě zadaných metodických postupů, které připravil Národní ústav pro vzdělávání – viz 

příloha č. 1 této důvodové zprávy. Základními informačními prameny pro zpracování tohoto 

dokumentu sloužily platné koncepční dokumenty z oblasti vzdělávání s působností na území 



hl. m. Prahy. Dokument prošel širokým připomínkovým řízením a rovněž byl předložen na 

jednání pracovní skupiny Vzdělávání. 

2) Dokument Prioritizace potřeb KAP je specifickým dokumentem, který vznikl na základě pokynů 

uvedených v metodickém listu č. 04 vypracovaném Národním ústavem pro vzdělávání v rámci 

projektu P-KAP – viz příloha č. 2 této důvodové zprávy. Základními dokumenty pro tvorbu 

prioritizace jsou výše uvedené dokumenty: „Analýza potřeb v území“ (zpracovaná realizačním 

týmem KAP) a „Analýza potřeb ve školách“ (zpracovaná odborným garantem KAP). Prioritizace 

potřeb je vymezena podle základních povinných a nepovinných témat intervencí. Potřeby jsou 

rozděleny do tří základních kategorií (tabulek) podle hodnocení, které jim bylo přiřazeno 

v rámci těchto dvou dokumentů. 

Dokument KAP II vzešel také ze šetření, které provedl NÚV jako analýzu potřeb škol v hlavním městě 

Praze jako základní podklad pro vytvoření KAP II, jehož východiska tvoří informace získané 

z dotazníkového šetření směřovaného na všechny střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře 

všech zřizovatelů na území hl. m. Prahy. Zpracovatelem výstupů je NÚV. Podklady tvoří primárně 

vyhodnocení odpovědí zadaných ve výše uvedeném dotazníkovém šetření.  

Tvorba jednotlivých dokumentů KAP II hlavního města Prahy (včetně dokumentů uvedených výše pod 

čísly 1, 2) proběhla v souladu s metodickým dokumentem NÚV, což potvrzuje příloha č. 2 této 

důvodové zprávy v podobě Podpisové doložky odborného garanta, člena týmu projektu Podpora 

krajského akčního plánování (P-KAP) ke Krajskému akčnímu plánu kraje Hlavního města Prahy. 

Dokument Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP II) předpokládá pro intervenci 

„Inkluze“, respektive obecnou prioritu „A6 – Inkluze“ vznik zvláštního specifického dokumentu Školská 

inkluzivní koncepce kraje (dále jen „ŠIKK“). ŠIKK bude obsahovat komplexní opatření a aktivity vztahující 

se k problematice inkluze na území HMP. Dokument však vzniká v rámci jiného projektu (Komplexní 

program rozvoje pražského školství – KPR Praha – IKAP) a není tak možné časově sladit spojení výstupů 

ŠIKK s KAP II. Na základě jednání s MŠMT – řídícím orgánem OP VVV – je možné dokument KAP II 

schválit nezávisle na dokumentu ŠIKK. 

Zastupitelstvu je předkládán ke schválení dokument KAP II společně s dalšími dvěma dokumenty, které 

tvoří povinnou přílohu dokumentace krajského akčního plánu. 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení Rady HMP je totožná s přílohou č. 1 k návrhu usnesení Zastupitelstva 

HMP. 

 

Příloha důvodové zprávy: 

1) Metodický pokyn pro tvorbu krajských akčních plánů II 

2) Podpisová doložka garantky P-KAP 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 339 
ze dne  24.2.2020 

k odsouhlasení Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP II) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s předloženým návrhem Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze 
(KAP II) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení Krajský akční plán vzdělávání     
v hlavním městě Praze (KAP II) dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 19.3.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-35023  
Provede: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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