Regionální konzultační centrum Královéhradecký kraj
Regionální konzultační centrum Královéhradeckého kraje bylo zřízeno ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, řídí ho Mgr. Marcela Nováková. Konzultační
centrum má čtyři detašovaná pracoviště v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Školské zařízení DVPP Královéhradeckého kraje je školské zařízení, jehož činnost je zaměřena zejména na poskytování
služeb v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Plánované semináře a workshopy RKC nabízí pololetně v brožuře s nabídkou programů pro DVPP Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, dále přímým oslovením škol elektronickou poštou i osobním jednáním se zástupci škol. V počátcích svého působení RKC oslovilo všechny odborné školy v regionu
s nabídkou služeb odpovídajících cílům projektu, provedlo průzkum potřeb škol týkajících se práce se ŠVP,
instruovalo lektory o záměrech projektu, funkci a činnosti RKC a požadavcích na lektory, dále projednalo
s ČŠI a Odborem školství KÚ Královéhradeckého kraje způsoby propagace činnosti RKC a informovalo veřejnost o projektu a činnosti RKC na webu.
Počet vzdělávacích akcí pro školy uspořádaných RKC
Semináře

12

Individuální konzultace

45

Workshopy

8

Celkem

65

O jakou formu služeb Vašeho RKC (konzultace, semináře, workshopy) je mezi školami největší
zájem?
Jednoznačně největší zájem je o individuální konzultace. Zájem o nabízené vzdělávací programy je ze strany SOŠ malý (jedná se o dlouhodobou skutečnost) a stanovený minimální počet účastníků není dle dosavadních zkušeností příliš reálný (celkové počty přihlášených zájemců jsou obvykle nižší).
S kolika lektory a konzultanty spolupracujete a jak si je vybíráte?
KC pravidelně spolupracuje se sedmi lektory - konzultanty z Královéhradeckého kraje, dva lektoři byli pro
spolupráci osloveni z Libereckého kraje. Výběr lektorů souvisí s poptávkou po konkrétním obsahu programu
a požadavkem na odbornost a zkušenost konkrétního lektora.
Spolupracujete s ostatními konzultačními centry – pořádáte společně vzdělávací akce, „půjčujete“ si lektory atd.?
S KC Pardubického kraje spolupracujeme v oblasti distribuce nabídky vzdělávacích programů RKC ve školách sousedícího kraje a proběhla jedna společná schůzka zástupců obou RKC, na níž byla řešena problematika fakturace a vykazování nákladů RKC. Do budoucna uvažujeme o větší společné výjezdní vícedenní
akci pro učitele SOŠ obou krajů.
Zvýšil se mezi školami zájem o Vaše služby za dobu trvání Vašeho centra? Jak se to projevuje?
Zájem škol se postupně zvyšuje v souvislosti s prohlubováním povědomosti o existenci RKC díky opakujícím
se informacím a zcela jistě díky dobrým zkušenostem škol s osobními konzultacemi a předávání referencí
a informací dalším školám.

Rozhovor:

Největší zájem mají školy o individuální konzultace
říká zástupkyně centra ing. Stanislava Stierandová

Jaké typy akcí pro zástupce škol organizujete? (např. akce na zakázku)
Pro zástupce organizujeme vzdělávací programy, které jsou pravidelně zařazeny v Nabídce programů na příslušné pololetí školního roku a uskutečňovány v prostorách RKC (doposud uskutečněny 3). Dále nabízíme
programy na objednávku konkrétních škol, které jsou převážně uskutečňovány v místě sídla objednatele
(doposud uskutečněny 2). V současné době probíhají také tematická setkání s řediteli SOŠ. Mimo realizace
vzdělávacích programů probíhají osobní konzultace (doposud uskutečněno 26).

KONTAKTY

4

Očima supervizorky

RKC Královéhradecký kraj
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
web: www.cvkhk.cz
Kontaktní osoby: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)

„Organizační, propagační a administrativní činnost RKC je na velmi dobré úrovni. Pravidelně se konají schůzky organizačního týmu RKC, průběžně probíhá metodická práce s lektorským sborem, měsíčně probíhá supervize RKC ze strany NÚOV, pravidelně je zajišťován kontakt se školami, průběžně je sledována kvalita
vzdělávacích akcí apod. Propagace projektu a samotného RKC je zajištěna webovými stránkami, tištěnou
Nabídkou programů, která je pravidelně distribuována do všech škol a školských zařízení kraje, letáky, předáváním informací účastníkům na seminářích, osobními návštěvami ředitelů škol a školských zařízení.“
Mgr. Blanka Vážná
Účastníci seminářů odevzdávají zpětné vazby, které jsou pro nás informacemi nejen o kvalitě a průběhu pořádané akce, ale také o dalších a konkrétních potřebách škol.
Zaměření programů a obsah akcí je připravován podle požadavků škol, na základě zpětných vazeb účastníků seminářů a osobních konzultací i aktuálních potřeb v oblasti školství.
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