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o služby plzeňského konzultačního centra 
projevila zájem pětina škol v kraji 
Regionální konzultační centrum Plzeňského kraje bylo založeno v rámci projektu Ku-
rikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném 
vzdělávání před dvěma lety a funguje pod křídly Krajského centra vzdělávání a Jazy-
kové školy s právem státní jazykové zkoušky Plzeň. Nabízí potřebné informace, zku-
šenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací a seminářů všem učitelům, 
kteří narazili při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce na problémy, které 
dosud nikdy neřešili.

plzeňský kraj bude brzy řešit dilema,

Mají odborné školy zájem o Vaši pomoc 
– o konzultace a vzdělávací akce? Jaké 
formy pomoci upřednostňují?
V	 současné	 době	 regionální	 konzultační	
centrum	 Plzeňského	 kraje	 spolupracuje	
především	se	školami,	které	o	to	projevily	
zájem,	 což	 je	 asi	 jedna	 pětina	 středních	
odborných	škol	a	učilišť	v	kraji.	
A	právě	pro	ně	bylo	za	dobu	trvání	projek-
tu	uspořádáno	27	seminářů	a	46	konzul-
tací.	Tyto	 aktivity	 jsou	 většinou	 připravo-
vány	 na	 základě	 konkrétních	 požadavků	
zmíněných	 škol,	 lektoři	 vyjíždí	 za	 peda-
gogickými	 sbory	 po	 celém	 kraji	 a	 reali-
zují	vzdělávací	aktivitu	přímo	ve	škole	na	

míru	 jejímu	 peda-
gogickému	 sboru.	
Obecnější	 témata	
centrum	 realizova-
lo	 i	 formou	 otevře-
ných	 „sběrných“-
seminářů,	 jichž	 se	
zúčastnili	 zástupci	
z	 více	 škol.	 Školy	
také	vítají	možnost	
podpořit	 užší	 spo-

lupráci	škol	a	zaměstnavatelů.
Co chtějí zástupci škol konzultovat, 
s čím si nevědí rady?
Počáteční	 nejistota	 v	 tvorbě	 ŠVP	
a	 především	 v	 oblasti	 formulace	
průřezových	 témat	 a	 klíčových	
kompetencí	 se	 v	 průběhu	 měsí-
ců	 změnila	 na	 potřebu	 hlubšího	
rozpracování	 evaluačních	 a	 au-
toevaluačních	 metod	 a	 nástrojů,	
na	 metodiku	 odborných	 předmě-
tů	 a	 zapracování	 témat	 Environ-
mentálního	 vzdělávání,	 výchovy	
a	osvěty	(EVVO)	do	výuky.
Na jaře a na podzim proběhly 
v konzultačních centrech kulaté 
stoly k sociálnímu partnerství. 
Byl ve Vašem kraji o tuto akci 
velký zájem, kdo se kulatého 
stolu zúčastnil a jak byl ze strany 
účastníků hodnocen? Vyplynu-
ly z této akce nějaké konkrétní 
závěry, navázaly školy se za-
městnavateli a dalšími partnery 
spolupráci?
Naše	 konzultační	 centrum	 zvolilo	
pro	 diskusi	 u	 kulatého	 stolu	 téma	
Potřeba	 jazykových	 znalostí	 absolven-
tů	středních	odborných	škol	 v	podnikové	
praxi.	I	přes	oslovení	cca	80	firem	se	této	
akce	zúčastnila	pouze	jedna	a	stanovisko	
hospodářských	komor	jako	reprezentantů	
zaměstnavatelské	 sféry	bylo	 sděleno	 jen	
písemně.	V	 každém	 případě	 se	 ukázalo,	
že	 Plzeňský	 kraj	 ležící	 při	 hranici	 s	 Ně-
meckem	bude	v	budoucnu	zřejmě	řešit	di-
lema,	zda	učit	jako	první,	tedy	hlavní	cizí	
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zda učit jako první cizí jazyk angličtinu, nebo němčinu, 
říká v rozhovoru koordinátorka plzeňského centra dagmar pančíková

Na	 konci	 srpna	 proběhla	 v	 Uherském	
Brodě	 dvoudenní	 porada	 zástupců	 pro-
jektu	 Kurikulum	 S	 z	 Národního	 ústavu	
pro	 vzdělávání,	 MŠMT	 a	 regionálních	
konzultačních	 center.	 Účastníci	 si	 mezi	
sebou	vyměnili	zkušenosti	ze	spolupráce	
mezi	školami	a	sociálními	partnery	i	mezi	
školami	navzájem.	Z	vyhodnocení	činnos-
ti	 konzultačních	 center	 vyplynulo,	 že	 za	
dobu	 svého	 trvání	 poskytla	 dohromady	
přes	 700	 konzultací,	 nejčastěji	 k	 evalu-
aci	 a	autoevaluaci	ŠVP,	uspořádala	přes	
300	 seminářů	 a	 proškolila	 celkem	 téměř	
sedm	tisíc	pedagogických	pracovníků.	Ze	
zpětné	vazby	prováděné	na	vzdělávacích	
akcích	RKC	vyplývá	zároveň	vysoká	spo-
kojenost	 účastníků	 těchto	 akcí.	 Součástí	
programu	porady	byla	velmi	zajímavá	ex-
kurze	ve	Středisku	vzdělávání	Slováckých	
strojíren,	a.	s.,	Uherský	Brod,	v	centru	Hi-
-technologií	i	v	dílnách,	učebnách	a	labo-
ratořích	 Střední	 průmyslové	 školy	 a	 Ob-
chodní	akademie	Uherský	Brod.	�

porada zástupců rkc

jazyk	angličtinu,	jak	vyplývá	z	doporučení	
ministerstva	 školství,	 nebo	 němčinu,	 což	
požadují	spolupracující	firmy	z	příhraničí.
Jaká je spokojenost účastníků vzdělá-
vacích akcí a konzultací s Vaší pomocí 
a jak ji zjišťujete?
Všechny	 uskutečněné	 akce	 se	 setkaly	
s	 kladným	 ohlasem.	 Školy	 si	 především	
pochvalovaly,	že	se	vzdělávací	akce	kona-
ly	 přímo	 na	 školách,	 což	 ušetřilo	 mnoha	
pedagogům	čas	na	dojíždění	a	mohlo	se	
vždy	zúčastnit	i	více	osob	ze	školy,	proto-
že	nebyl	problém	se	suplováním	a	cestov-
ními	náklady.

Jaké vzdělávací akce chystáte?
Právě	 pro	 značný	 zájem	 o	 metodiku	 od-
borných	předmětů	a	problematiku	EVVO,	
které	školí	velmi	zkušení	a	oblíbení	lekto-
ři,	se	naše	konzultační	centrum	rozhodlo	
oba	tyto	kurzy	akreditovat	a	nabízet	je	i	v	
dalším	období.	
Potřebám	 škol	 se	 také	 chystáme	 vyjít	
vstříc	i	v	dalších	oblastech,	které	se	ukáží	
jako	přínosné.




