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SHRNUTÍ O PROJEKTU

• IPs projekt, doba trvání projektu 36 měsíců, realizátor 
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

• Rozpočet – celkem 100 mil. Kč

• Hlavní cíle
• Zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce - modernizací kurikula SOV na 

úrovni ŠVP 

• Podpořit činnost škol při tvorbě a aktualizaci ŠVP

• zajistit podporu všeobecně vzdělávací a odborné složky vzdělávání ve SŠ

• provázat ŠVP s kvalifikacemi NSK

• rozšířit a zefektivnit realizaci praktického vyučování ve spolupráci se 
zaměstnavateli s akcentem na kvalitu

• Vytvořit online prostředí pro tvůrce metodických materiálů a pro učitele SŠ –
rozšířit IS portálu UNIV3 a propojit ho s IS ČŠI InspIS - pro zpracování ŠVP



1. Cíle projektu

• DC 1 Modernizovat kurikulum středního odborného 
vzdělávání (SOV) v oblasti všeobecně vzdělávací na 
úrovni škol

• DC 2 Modernizovat kurikulum SOV ve smyslu 
posílení základů odborného vzdělávání na úrovni škol

• DC 3 Provázat kvalifikační strukturu NSK s 
počátečním odborným vzděláváním



1. Cíle projektu

• DC 4 Rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace 
odborného výcviku a odborné praxe žáků SOŠ ve 
spolupráci se zaměstnavateli 

• DC 5 Vytvořit nové komponenty IS pro tvorbu a 
inovaci ŠVP, přípravu metodických a výukových 
materiálů, jejich sdílení a zveřejňování

• DC 6 Zajistit využití modelových sestav ve vybraném 
vzorku ŠVP v kategoriích E, H, L0, M



2. Klíčové aktivity projektu
Klíčové aktivity projektu navazují na DC a směřují k jejich dosažení.
KA1 Řízení projektu
KA2 Modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí 
KA3 Modernizace základů odborného vzdělávání ve ŠVP 
KA4 Začlenění kvalifikací NSK do ŠVP
KA5 Rozšiřování možností realizace praktického vyučování a zajišťování jeho kvality 
ve spolupráci se zaměstnavateli
KA6 Rozšíření stávajícího IS o nové komponenty pro tvorbu metodických a 
výukových materiálů, pro tvorbu a inovaci ŠVP, jejich sdílení a zveřejňování
KA 7 Využití modelových sestav komplexních úloh / vzdělávacích projektů / 
příkladů dobré praxe do vzorku ŠVP v kategoriích SOV (E, H, L0, M)
KA 8 Spolupráce s dalšími projekty
KA 9 Evaluace projektu



2. Spolupráce na aktivitách projektu

• Česká školní inspekce – téma propojení IS UNIV3 a 
InspIS k využití pro školy pro účely tvorby ŠVP 

• P- KAP, KAP (intervence odborné vzdělávání)

• Školy, zaměstnavatelé a partneři (zahrnuto ve všech 
obsahových aktivitách)

• NIDV – téma DVPP ve vazbě na koncepci RVP a 
aplikaci NSK do ŠVP



3. Výstupy projektu

• Koncepce pojetí modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace 
klíčových kompetencí včetně průřezových témat v ŠVP

• Koncepce a celkové pojetí  formování širšího odborného základu v ŠVP

• Koncepce a celkové pojetí propojení ÚPK a PK NSK se specifickou 
(kvalifikační) částí ŠVP včetně zohlednění v závěrečné zkoušce. 

• 20 modelových sestav komplexních úloh/vzdělávacích projektů/příkladů 
dobré praxe

• 25 modelových sestav komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů 
dobré praxe pro vzdělávací složku širšího odborného základu

• Návrhy pro plánování, organizaci a vyhodnocení realizace praktického 
vyučování ve spolupráci se zaměstnavateli včetně hodnocení pro 5 oborů 
vzdělání 

• Návrh  vzorových nástrojů pro hodnocení žáků na základě osobních 
portfolií žáků

• Návrh hodnocení kvality spolupráce všech zúčastněných stran



3. Výstupy projektu

• Sestavy profesních kvalifikací pro obory vzdělání podle kategorií 
dosaženého vzdělání v následující struktuře:
 13 sestav PK pro obory kategorie E
 17 sestav PK pro obory kategorie H
 25 sestav PK pro obory kategorie M a L0.

• 25 modelových sestav komplexních úloh/vzdělávacích projektů/vzdělávacích 
modulů/příkladů dobré praxe využívajících rozpracované výsledky učení 
vycházející z NSK a z RVP zvolených oborů a kategorií dosaženého vzdělání 

• Metodika koncipování ŠVP s využitím kvalifikací NSK, včetně zohlednění v 
obsahu závěrečné zkoušky

• Informační systém pro tvorbu metodických a výukových materiálů a úpravu 
ŠVP

• Veřejně přístupná platforma všech výstupů projektu

• 65 optimalizovaných ŠVP 



4. Přínosy projektu MOV



Děkuji za pozornost


