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kancelář regionálního konzultačního centra karlovarského kraje (rkC kVk) je umís-
těna v prostorách VOŠ cestovního ruchu karlovy Vary. Centrum bylo spolu s konzultač-
ním centrem pro Plzeňský kraj (rkC Pk) založeno na konci roku 2009 pod hlavičkou 
krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň 
(dále kCVJŠ). Centrum se zaměřuje na spolupráci se středními odbornými školami 
v kraji a bezplatně jim již od roku 2009 nabízí a poskytuje vzdělávací služby sloužící 
k podpoře a hladkému zvládnutí kurikulární reformy. 

pomoc Budeme naBízet školám i po skončení projektu 
– jediným rozdílem Bude zpoplatnění našich služeB

Cílem je pomoci školám s přípravou, evaluací či inovací školního vzdělávacího programu a také s jeho zaváděním do praxe a vy-
hodnocováním jeho účinnosti. Centrum dále umožňuje školám výměnu zkušeností mezi sebou prostřednictvím otevřené diskuze při 
centrem realizovaných vzdělávacích aktivitách.
Služby centra mají nejčastěji formu konzultace nebo workshopu či semináře a jsou odborně zaměřené. kromě tzv. sběrných semi-
nářů na obecná témata kurikulární reformy, které jsou určené pro zájemce ze všech středních škol (bez ohledu na jejich oborové 
zaměření), nabízí vzdělávací a konzultační služby připravené přímo na míru konkrétní škole a přizpůsobené jejím potřebám. Ná-
vaznost na potřeby trhu práce se centrum snažilo zprostředkovat prostřednictvím kulatých stolů, u nichž se odehrávaly odborně 
zaměřené diskuze na témata společná jak školám, tak dalším subjektům z komerční a i veřejné sféry (zaměstnavatelům, úřadům, 
hospodářským komorám apod.).

spolupracujeme s třetinou škol V kraji
říká v rozhovoru pavla ježková 
Mají odborné školy zájem o Vaši pomoc 
– o konzultace a vzdělávací akce? Jaké 
formy pomoci upřednostňují? 
V začátcích naší činnosti jsme provedli 
vlastní šetření, jehož cílem bylo podchy-
tit témata, která by byla pro školy přínos-
ná a atraktivní a podle toho pak připravili 
nabídku. Školy jsme různými formami in-
formovali o možnostech, které jim služby 
regionálního centra nabízejí, a průběžně 
je oslovovali s různými nabídkami seminá-
řů. Bohužel ve srovnání se zájmem, který 
jsme zaznamenali od škol v Plzeňském 
kraji, projevovaly školy z Karlovarského 
kraje výrazně menší zájem o spolupráci. 
Tato situace se však v poslední době zlep-
šila a školy nás samy začaly oslovovat. Při 
realizaci seminářů a konzultací se naši 
lektoři zaměřovali zejména na individuální 
přání a potřeby školy. V Karlovarském kra-
ji se do projektu aktivně zapojila celkem 

zhruba jedna třetina škol, což vzhledem 
k velikosti kraje a počtu škol považujeme 
za úspěch, v jaký jsme ani nedoufali.

Jaká je spokojenost účastníků vzdělá-
vacích akcí a konzultací s Vaší pomocí?
Soudě podle atmosféry na našich akcích, 
z výsledků hodnoticích dotazníků a ze 
stoupajícího zájmu o naše služby, byli 
účastníci s průběhem a výsledky akcí 
spokojení. Naší snahou bylo vyjít školám 
vstříc jak v oblasti obsahové, tak v ob-
lasti způsobu realizace, což se setkalo 

s kladnou odezvou. Naše akce se větši-
nou konaly v odpoledních hodinách, pro-
story pro konání „sběrných“ vzdělávacích 
akcí nám několikrát poskytla ČŠI, což 
bylo z hlediska dostupnosti pro pedago-
gy optimálním řešením. Nejlepší dopravní 
dostupnost samozřejmě měly workshopy 
a konzultace uskutečněné přímo v prosto-
rách školy, která si nás objednala.

Nabízíte kromě konzultací ještě nějaké 
další služby pro odborné školy (např. 
exkurze do firem, zahraniční stáže, ku-
laté stoly)?
Do exkurzí a stáží jsme se nepustili, ale 
pokusili jsme se zprostředkovat dialog 
mezi školami a jejich protějšky na trhu 
práce - se zaměstnavateli, hospodářský-
mi komorami, úřady práce - prostřednic-
tvím realizace kulatých stolů. V Karlovar-
ském kraji se kulatý stůl týkal snižování 
disproporcí na trhu práce prostřednictvím 
spolupráce škol se zaměstnavateli. Pří-
jemným překvapením bylo pestré složení 
diskutujících – pozvání kromě škol přijalo 
šest firem, přišli i zástupci z úřadů práce 
a hospodářské komory. V listopadu obě 
RKC ve spolupráci s odbornou skupinou 
cizích jazyků v NÚV v Praze a kated-
rou německého jazyka FPE ZČU v Plzni 
připravila kulatý stůl k cizím jazykům ve 
středním odborném vzdělávání na téma 
Přínos ŠVP pro výuku cizích jazyků.

Jakým způsobem budete zástupce 
škol oslovovat po skončení projektu? 
Od ledna 2012 budou služby RKC v Kar-
lovarském kraji i v Plzeňském kraji zajiš-
ťovány společně, prostřednictvím aktivit 
a marketingu KCVJŠ Plzeň.

Už víte, jakou pomoc budete nabízet 
školám po skončení projektu v břez-
nu 2012? Budete jim dále nabízet kon-
zultace a pořádat pro ně semináře, 
workshopy a další akce?
Ano, potřebám škol se v duchu předchozí 
činnosti chystáme nadále vycházet vstříc, 
a to i v dalších oblastech, které se ukáží 
jako potřebné, jakoukoli formou, o níž ško-
ly projeví zájem. Jediným rozdílem bude 
zpoplatnění služeb.

Jaké vzdělávací akce chystáte v příš-
tích měsících?
Protože jsme v průběhu činnosti obou 
center zaznamenali značný zájem o me-
todiku odborných předmětů a problemati-
ku EVVO, připravili jsme na tato témata 
dva akreditované semináře, které budeme 
školám nabízet v rámci běžné programo-
vé nabídky DVPP jako akce na klíč. Obě 
témata školí zkušení a oblíbení lektoři.
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