
PŘÍČINY A FORMY NEROVNOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

JEDNÁNÍ ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

JEDNÁNÍ ČLENŮ PRACOVNÍCH SKUPIN

Místní akční plán II v ORP Přelouč

27. 3. 2019, Choltice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593



PROGRAM

1. Aktuální vývoj v oblasti MAP a další postup při jeho 

rozvoji a aktualizaci v ORP Přelouč

2. Aktualizace Strategického rámce MAP

3. Diskuze

4. Závěr

ŘV schvaluje program jednání



ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

zástupce zřizovatelů škol:

Ing. Zdeňka Marková nahrazuje paní Blanku Zaklovou

ŘV schvaluje změnu na postu zástupce zřizovatelů škol



AKTUÁLNÍ VÝVOJ od jednání ŘV 18.9.2018

• Průběžná práce administrativního týmu - administrace -

aktualizace dokumentu, komunikační plán, zpráva o realizaci, publicita, 

žádost o platbu

• Průběžná práce realizačního týmu - aktivity - jednání 1.10.2018, 

29.1.2019

• Průběžná práce zástupců škol - potřeby školy, rovné příležitosti, 

příprava aktivity

• Vydávání aktuálního informatoria, k 10.12.2018 - zahájení 

realizace aktivit

• Vlastní zahájení realizace aktivit 



ADMINISTRATIVNÍ A REALIZAČNÍ TÝM



AKTIVITY

1. Informační bulletin
30 vydání (cca10/rok)

01 ZŠ Břehy
175.výročí školy, pomoc starších mladším

02 MŠ Choltice
přírodní učebna Choltické obory, pozorování přírody

03 ZŠ Choltice
historie školství v Cholticích od 16. století

04 ZŠ Chvaletice

05 ZŠ Přelouč, Masarykovo n.

Školy průběžně zpracovávají příklady dobré praxe, v rámci názorové pestrosti je 

možnost dát prostor dětem – obrázky, články, rozhovory, komiksy…



Daná struktura: 4 strany A4, počet znaků bez mezer

Forma:  reportážní informace

Podmínky: nutnost ošetřit autorizační práva k fotografiím a případné souhlasy                 

k osobním údajům 



2. Pravidelné setkávání zástupců škol 
2x ročně

16.5.2019, Nasavrky
CÍL VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE:

Prezentovat pedagogům možnosti způsobu práce 

při vzdělávání v oblasti významu včelařství, které 

lze následně aplikovat v praxi. Představení 

keltské kultury vč. programů pro děti.

15.10.2019, Kladruby
CÍL VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE:

Prezentovat pedagogům možnosti nadstavbových 

vzdělávacích aktivit pro děti, které lze následně 

aplikovat v praxi. Představení významu chovu 

koní vč. programů pro děti.

Pedagogové si rezervují účast.

Vyjádřili se k navrhovaným tématům a doplnili svými náměty.



3. Exkurze pro pedagogy, děti a žáky 
48 pro děti (cca 16/rok), 3 pro pedagogy

1. exkurze pro pedagogy- 8.11.2018
Nasavrky - Včelařské učiliště – příběh zpracování medu

Nasavrky – Archeoskanzen

Nasavrky – Příběh kaštanů

Brloh - Fenomén geoparku Železných hor 

Školy si rezervují termíny a volí 

témata a cíle exkurzí.

Po rezervaci termínu jim je přidělen lektor.



4. Síť zdravého stravování ve školách 
27 prezentací ve školách, 6 workshopů (2/rok) pro vedoucí šk. jídelen, pedagogy, 

rodiče

24. 5. od 16 hodin

Workshop pro vedoucí ŠJ 

20. 9. od 16 hodin

Workshop pro rodiče/pedagogy 

Uskuteční se v Alternativní jídelně v centru Chrudimi 

Kruh zdraví, sociální firma 

Poděbradova 79

Maximální kapacita je 16 účastníků  

Školy si rezervují termíny a volí témata, účastníci se hlásí na workshopy 



5. Zapojení rodičů do dění ve škole
zpracování standardu – příklady z praxe, 

6 ukázkových hodin ve školách, 

27 metodické podpory pro pedagogy ve školách  

Vznikají příklady dobré praxe a zpracování standardu, jak pracovat s rodiči při 

představování svých profesí ve škole. Vzniká pracovní list manuálu.

Od 09/2019 budou probíhat aktivity ve školách.



6. Koordinace mimoškolních a zájmových činností
3 setkání zástupců neformálního vzdělávání

Interaktivní informační rozcestník

11.4.2019 1. setkání zástupců neformálního vzdělávání v rámci zahájení Dnů ŽR

Probíhá oslovení škol, obcí a představitelů neformálního vzdělávání ohledně sestavení 

přehledu pořádání aktivit v regionu, vč. letních táborů. 

Spuštění informačního rozcestníku od cca 1.5.2019 (bude zahrnovat i stávající již 

funkční portály).



DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN 

100% ZAPOJENÍ ŠKOL DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP

• 99,99% aktivní spolupráce s jmenovanými zástupci škol

• 100% detailní zpracování Popisu potřeb škol

• nastavení rovných příležitostí – intenzivní spolupráce škol                  

a oddělení školství ORP Přelouč

souhrnné podklady budou vyhodnocovat pracovníci PS

výsledky budou zapracovány do dokumentu MAP do 31.7.2020

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO METODICKÉ SPOLUPRÁCE

• NIDV – SRP (strategické řízení a plánování - metodika)

• I-KAP PK  (Centrum celoživotního vzdělávání - kariérové poradenství pro žáky)



PS ČG: Swot analýza
SWOT - Čtenářská gramotnost

Klady Zápory

- MŠ dochází k pravidelnému rozvoji 

čtenářské pregramotnosti

- ZŠ se orientují na systematický rozvoj 

čtenářské gramotnosti

- Uskutečňované projekty, návštěvy 

knihoven, kin, divadel

- Úspěšný přechod dětí z MŠ na ZŠ

- Práce s nadanými žáky, vyhledávání 

čtenářských talentů

- Velké počty dětí ve třídách

- Nedostatek času na čtení (především 

malotřídní školy

- Nedostatečná nabídka kvalitního DVPP 

v oblasti ČG a vedení ŠK

Příležitosti Ohrožení

- Větší míra spolupráce s knihovnami 

(především školy na malých obcích)

- Rozšiřování knižního fondu ŠK

- Besedy se spisovateli

- Využití dramatické výchovy a aplikace 

nových metod

- Spolupráce s rodiči

- DVPP

- Převaha digitálních technologií (počítače, 

tablety, mobily …) nad četbou

- Nedostatečná motivace ze strany rodiny

- Nedostatek financí (exkurze do knihoven, 

obnova knižního fondu ŠK …) 



PS MG: swot analýza

SWOT – Matematická gramotnost

Klady Zápory

- Úspěšné zapojení digitálních 

technologií

- Projekty, soutěže, kroužky, úspěchy 

v přijímacích zkouškách

- Přechod dětí z MŠ na ZŠ

- DVPP, aplikace nových metod

- Velké počty dětí ve třídách

- Zastarávající pomůcky a IC technologie

- Velké množství učiva v RVP

Příležitosti Ohrožení

- DVPP – polytechnické vzdělávání

- Vzájemná výměna zkušeností

- Rozvoj FG u žáků, aplikace na reálný 

život

- Větší míra individuálního přístupu, 

práce s nadanými žáky

- Nedostatek financí na další aktivity a 

nákup pomůcek

- Chybějící podpora ze strany rodičů



PS RP: Rozvoj Pot. žáků/Swot 
analýza

SWOT – Rozvoj potenciálu žáků

Klady Zápory

- Orientace na všeobecný rozvoj

- Častá specializace EVVO

- Projekty, akce pro děti

- Rozvoj sociálních dovedností a 

komunikace

- Spolupráce s dalšími institucemi a 

veřejností

- Přechod dětí z MŠ na ZŠ

- Nedostatek prostoru a času na vyhledávání 

možností financování (pomůcky, aktivity)

- Množství administrativy

- Velký počet dětí ve třídách

Příležitosti Ohrožení

- Další DVPP, aplikace nových metod

- Zapojení digitálních technologií

- Spolupráce s rodiči

- Individuální přístup, práce s nadanými 

žáky

- Velký počet dvouletých dětí v MŠ

- Malý časový prostor a nedostatek příležitostí 

k předávání zkušeností

- Nedostatečná nabídka kvalitního DVPP



PS RP: Potřeby škol/SWOT Analýza

SWOT – Potřeby škol

Klady Zápory

- Spolupráce s obcí a dalšími 

institucemi, včetně veřejnosti

- Exkurze, aktivity pro děti, 

projekty, akce pro veřejnost

- Rekonstrukce budov, nákup 

vybavení

- Velké počty žáků ve třídách

- Množství administrativy

- Nedostatek financí

Příležitosti Ohrožení

- Další dovybavení škol, 

rekonstrukce budov a zázemí

- Spolupráce s rodiči

- Nalézat nové možnosti 

financování

- Nedostatek odborníků ke spolupráci

- Nedostatek financí na DVPP

- Nedostatečná nabídka tematických 

exkurzí



2. AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE 

MAP ORP Přelouč do r. 2023

• Školské subjekty byly vyzvány k aktualizaci uvedených záměrů

• Veškeré požadavky byly zapracovány:

3 nové záměry vloženy

již zrealizované projekty odstraněny

posun realizační doby stávajících projektů

• Dokument obdrželi všichni členové ŘV s předstihem k prostudování 

• Další aktualizace může proběhnout nejdříve za 6 měsíců 

ŘV schvaluje 2. aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Přelouč do r. 2023



INFORMATORIUM Z ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU

11. 3. 2019 Podpis Smlouvy o partnerství mezi MAS ŽR a FES Univerzity Pardubice

Cíl: MAS ŽR bude partnerem a garantem nového akreditovaného studijního programu 

regionálního rozvoje v oblasti zajištění zpětné vazby z praxe prostřednictvím svých odborníků 

a členů







DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A VAŠI AKTIVITU

TÝM ŹELEZNOHORSKÉHO REGIONU
Region o lidech a pro lidi…

…a po prázdninách na shledanou☺


