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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN V NOVÉM KONTEXTU – 

SRDCE DĚNÍ VE ŠKOLE 

Proč se vlastně znovu a jinak zabývat školním vzdělávacím plánem? 
 

Expertní týmy připravují revizi a změnu koncepce RVP a ŠVP ve vaší škole funguje. Tak proč se jím zabývat? 

Protože ŠVP může být, a v některých školách tomu tak je, živým dokumentem, který neplní jen formální funkci, 

společným dokumentem, kolem něhož se netočí kontroly, ale život týmu ve škole, je veřejně využíván rodiči a okolím 

školy, je součástí vizí školy. A jde to i v českém školství a je možné to tak pojmout, není třeba se trápit formálním 

dokumentem v šuplíku, je možné mít ŠVP jako komunikační i sdílenou platformu školy. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Rádi bychom pomohli zlepšit reálnou využívanost školního vzdělávacího plánu jako živého pracovního 
dokumentu napojeného na školní akční plán (ŠAP) a vizi školy a propojeného s evaluačními aktivitami 
školy i jednotlivých pedagogů. 

 Chceme poskytnout podporu vedení škol a pedagogům k poznání praxe k uplatnění, jak lépe a 

„živě“ pracovat s ŠVP a integrovat do něho užitečně a použitelně principy a průřezová témata gramotnosti. 

Jaký máme plán 

 

Koho hledáme? 

 Ředitele a učitele jako účastníky 
seminářů 

 Ředitele a školy, které to zkusí jinak 

 A taky jen ty, které to prostě zajímá 

Kdy se to bude dít? 

Semináře začnou na jaře 2019. 

Podpora škol, které se přihlásí, bude probíhat do konce 
roku 2021. 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas. Pro školu i osoby 
tedy zdarma 

 

4 semináře: ŠVP jako 
aktivní dokument 
využívaný pro rozvoj 
školy

3 kulaté stoly s 
experty a řediteli pro 
sdílení zkušeností s 
postupem

Všem 
školám

2 h základní podpory 
odborníka pro diskusi 
aktualizace ŠVP

6 - 16 h rozšířené 
podpory experta na 
aktivní ŠVP 

Každé 
škole
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