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Projekty IKAP II a IKAP III

▪ Financováno z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

▪ Řada aktivit je stejná pro oba projekty, protože

k rozdělení došlo z administrativních důvodů

▪ Projekty navazují na projekt IKAP I, realizovaný

v letech 2018-20 – v jeho rámci byly realizovány

obdobné aktivity jako nyní

▪ Období realizace aktivit: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

▪ Celkové způsobilé výdaje:

IKAP II 55 887 140,89 Kč

IKAP III 94 625 814,28 Kč



Projekty IKAP II a IKAP III

▪ Vychází z priorit, které vyplynuly z dokumentu Krajský

akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II

▪ Naplňuje povinné i nepovinné aktivity výzvy, jako jsou

Podpora polytechnického vzdělávání, Podpora

rozvoje gramotností a Digitální kompetence

▪ Cílem projektů je zlepšení situace v regionálním

vzdělávání, klíčem k naplnění tohoto cíle je pedagog



IKAP II

▪ 3 klíčové aktivity projektu

▪ Podpora polytechnického vzdělávání – 10 partnerských SŠ

▪ pořízení nového vybavení, projektové dny, polytechnické

kroužky, vzdělávání pedagogů

▪ Jihočeské centrum pedagogické podpory – ZVaS (partner

projektu)

▪ rozvoj kompetencí a prohlubování znalostí pedagogů včetně

vedoucích pracovníků; podpora rozvoje gramotností

▪ metodická a odborná podpora pedagogickým pracovníkům

běžné školy při práci s žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami a při zavádění inkluzivního vzdělávání

▪ Řízení projektu – OEZI, Krajský úřad Jihočeského kraje



IKAP III

▪ 4 klíčové aktivity projektu

▪ Podpora polytechnického vzdělávání – 8 SŠ a 2 DDM 

▪ pořízení nového vybavení, projektové dny, polytechnické

kroužky, vzdělávání pedagogů

▪ Impuls pro kariéru a praxi – JHK (partner projektu)

▪ rozvoj kariérového poradenství (workshopy, rozvoj odborného

vzdělávání na SŠ, rozvoj digitálních kompetencí na SŠ, rozvoj

podnikavosti a kreativity na SŠ

▪ Šablony – 40 SŠ (partneři projektu)

▪ např. tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky na

SŠ/VOŠ

▪ Řízení projektu – OEZI, Krajský úřad Jihočeského kraje



Navazující projekty

▪ na aktuálně realizované projekty navážou další,

realizované z OP Jan Amos Komenský

▪ datum zahájení zatím nebylo stanoveno, počítáme

s 1. 1. 2024

▪ náplň aktivit je komunikována s možnými partnery

▪ aktivity budou navazovat na problematiku z aktuálních

projektů

▪ ze strany škol je zatím zájem o další modernizaci

vybavení i o vzdělávání pedagogů



Děkuji za pozornost


