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Program   
 

1) Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu                                  

Řídicího výboru MAP II 

 

2) Aktuální vývoj v oblasti MAP a další postup při jeho rozvoji a 

aktualizaci v ORP Přelouč 

 

3) Diskuze 

 

4) Závěr  

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



Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu 

Řídicího výboru MAP II 

 
• Statut ŘV MAP II v ORP Přelouč 

 

• Jednací řád ŘV MAP II v ORP Přelouč 

 



Aktuální vývoj v oblasti MAP a další postup při 

jeho rozvoji a aktualizaci v ORP Přelouč  

• návaznost na MAP I (01/2016 - 06/2017) 

• termín realizace: 1. 9. 2018 – 30. 4. 2022 

• cíl: zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, 

podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání 

• aktivity: 

- řízení projektu, 

- rozvoj a aktualizace MAP, 

- evaluace a monitoring MAP, 

- implementace MAP. 

 



Rozvoj a aktualizace MAP  

• zapojení škol do procesu plánování 

      2x zpracování Popisu potřeb škol: 1. - do března 2019, 2. - do července 2020 

      KAŽDÁ ŠKOLA POVINNĚ NOMINUJE 1 ZÁSTUPCE – styčná osoba pro RT 

• témata:  

–  čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,  

– matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,  

–  rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,  

–  další potřeby rozvoje škol.  

• škola zjišťuje:  co proběhlo dobře, v čem byla škola úspěšná,  v čem by se 

mohla zlepšit, v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit 

 

 



 

 

Implementace MAP - aktivity 
• Informační bulletin    min. 27 vydání 

       každá škola dostane prostor se prezentovat v rámci území ve spolupráci se svými žáky – popis příkladů dobré praxe 

 

• Pravidelné setkávání zástupců škol min. 2x/rok 

       workshopy, semináře, sdílení zkušeností dobré praxe na základě podnětů pedagogů 

 

• Zapojení rodičů do dění ve škole zprac. standardu, min. 6 setkání  

       prezentace možností budoucích povolání prostřednictvím rodičů přizpůsobených žákům – pozitivní motivace pro žáky 

 

• Exkurze pro pedagogy, děti a žáky  min. 1x/každá škola pro děti 

    min. 3x/pro pedagogy 

       programy na míru pro MŠ, 1.a 2.stupeň ZŠ připravené místními odborníky, vč. pracovních listů na základě dohody s pedagogy = vznikne 

        ucelený soubor Programy pro školy k volnému využití 

 

• Síť zdravého stravování ve školách min. 27x prezentace v každé škole 

    min. 2x/rok sem.pro prac. ŠJ, pedag., rodiče 

       prezentace osvěty zdravého stravování odborníky, osvěta o regionální produkci a její využívání ve školách = osvěta o životním prostředí  

 

• Koordinace mimošk. a zájmových činností  1ks webový informační rozcestník 

      informační rozcestník pro prezentaci max. šířky a pestrosti nabídky daných činností pro školy, veřejnost a rodiče v daném území – podpora 

       efektivity a přínosů volnočasových aktivit 



Organizační struktura 
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Předp. harmonogram rozvoje a aktualizace MAP II 

 
Rozvoj a aktualizace MAP II Termíny 

Aktualizované složení ŘV 01/2019 

Aktualizovaný Statut a Jednací řád ŘV   01/2019 

Aktualizovaný seznam PS a jejich členů 01/2019 

Aktualizovaná organizační struktura 01/2019 

Aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti  01/2019 

Zpracovaný komunikační plán pro partnerství 01/2019 

Popis potřeb škol 03/2019 a 07/2020 

Aktualizovaná analytická část MAP II 07/2020 

Aktualizovaná strategická část se SR MAP do r. 2023 07/2020 

Aktualizace implementační části (1 akční plán) 07/2020 

Aktualizovaný schválený finální MAP 06/2022 

Akční plán na dobu nejméně 12 měs. po ukončení realizace 06/2022 



Předp. harmonogram implementačních aktivit 
Implementační aktivity Termíny 

Informační bulletin od 01/2019 do 12/2021 (vždy ve šk. rok) 

zpracování sborníku 01-03/2022 

Pravidelné setkávání škol  02 a 10/2019, 2020 a 2021 

Zapojení rodičů - ukázkové hodiny 09/2019-03/2020 

pomoc s nastavením ve školách 01/2020-12/2021 

Exkurze - pro pedagogy (+ dvoudenní) 11/2018 (+ 10/2021) 

Pro žáky vč. pracovních listů 04, 05, 06, 09, 10/2019, 2020, 2021 

Síť zdravého stravování – besedy o zdravém stravování 04, 05, 06, 09, 10/2019. 2020, 2021 

workhshop pro vedoucí jídelen 05/2019, 2020, 2021 

workhshop pro  rodiče 09/2019, 2020, 2021 

Pravidelná spolupráce škol s DDM aj. organizacemi – 

setkání zástupců neformál. vzděl. 

02/2019, 2020, 2021 

online databáze kroužků a dalších aktivit postupně 12/2019 – 12/2021 



Zahajovací aktivita 

1. Exkurze pro pedagogy - zástupci všech školských zařízení ORP Přelouč 

 

• termín konání: 8.11.2018 

• nástupní a výstupní místo: Přelouč 

• program: detailní prezentace celého RT vč. vedoucích aktivit  

  nastavení forem spolupráce – výměna zkušeností 

  prezentace celkových aktivit MAP – zacílení na exkurze  

  prezentace příkladů dobré praxe 
 



Povinná publicita 

• www.zeleznohorsky-region.cz  

• Facebook: MAP II v ORP Přelouč 

• místní zpravodaj: Rošt (4 novinové 

články) 

• tisková zpráva (1 zpráva) 

• tisková beseda/snídaně s novináři 

(1 beseda)  

• kulatý stůl/workshop   

 



Diskuze 

 

Závěr 

 



www.zeleznohorsky-region.cz 

Děkujeme za pozornost 

 

Tým Železnohorského regionu 

 


