
 

JEDNÁNÍ ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU  
 

 

 

Místní akční plán II v ORP Přelouč 
 

16. 10. 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 

2. Aktualizace Analytické části 

3. Aktualizace Strategického rámce MAP 

4. Evaluace a monitoring 

5. Diskuze 

6. Závěr 



1. AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI MAP od jednání ŘV 27.3.2019 

 

• Akční plán 
postupuje se dle stávajícího ročního akčního plánu - ke konci roku bude zpracován 

akční plán na r. 2020 (rozšířený obsah: aktivity škol (v rámci šablon), příp. aktivity 

spolupráce (spolupráce mezi MŠ, ZŠ i SŠ) – již probíhající či připravované 

PROSÍME ZASÍLAT DO 11.11.2019  

 

• Úprava jednacího řádu 
z hlediska nárůstu procedurálních povinností při projednávání a schvalování 

materiálů žádáme o zařazení hlasování „per rollam“ do jednacího řádu ŘV, článek 

3 Hlasování v tomto znění:  
V případě nebezpečí z prodlení může Řídicí výbor rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční 

hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ bude zaslán všem členům Řídicího výboru. Rozhodnutí je 

přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda 

Řídicího výboru. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per 

rollam“ od posledního zasedání orgánu. 

 



1. AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI MAP od jednání ŘV 27.3.2019 

K.  

 

• Organizační změny – snížení počtu zapojených subjektů 
ZŠ Hlavečník – pozastavení činnosti na 3 roky, od 1. 9. 2019 funguje pouze MŠ 

Hlavečník - snížení počtu zapojených subjektů z 27 na 26 škol dle IZO, snížení 

počtu členů ŘV z 24 na 23. Paní Hana Horčičková bude pouze na pozici zástupce 

subjektu. 

 

 

• Organizační změny – změna na postu ředitelky 

ZŠ Chvaletice – nový statutární zástupce paní Jana Knollová  

 



1. AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI MAP od jednání ŘV 27.3.2019 

ADMINISTRATIVNÍ A REALIZAČNÍ TÝM, LEKTOŘI, AKTIVITY – jednání 29.8.2019 



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  

1.  AKTIVITA: Informační bulletin 
30 vydání, 1 sborník  



2. Pravidelné setkávání zástupců škol  
2x ročně 

 
 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školy si rezervují termíny a volí témata a cíle exkurzí. 

Po rezervaci termínu jim je přidělen lektor. 



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

 

 

 

 

2. exkurze pro pedagogy- 6.11.2019 
Třemošnice – výprava za půvaby krajiny a do života  

v době románské 
8.00 odjezd z Přelouče – bus u Tesca 

9.00 Třemošnice – prezentace nové formy exkurzí 

10.30 – 12.00 Kostel sv.Kříže u Doubravy – kostel sv.Martina, 

Mladotice a zpět 

13.00 návrat do Přelouče 

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

 

 

 
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 

 
 

  

20. 9. od 16 hodin 

Workshop pro rodiče/pedagogy  

 
Alternativní jídelna 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  

V případě nabídky odpovídajících prostor ve školách,  

možno uspořádat workshopy pro vedoucí školních jídelen kdykoli 



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

6 ukázkových hodin ve školách,  

27 metodické podpory pro pedagogy ve školách   

 
 

 

 

22.10. ZŠ Lipoltice 

27.11. ZŠ Vápno – 2 lekce 

4.12. ZŠ Řečany – MŠ, ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

Manuál je zpracován. 

Probíhají 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 

 

 

 

 

 

 
Průběžně probíhá oslovení škol, obcí a představitelů neformálního vzdělávání ohledně sestavení přehledu 

pořádání aktivit  v regionu, vč. letních táborů.  



2. AKTUALIZACE ANALYTICKÉ ČÁSTI 
                                                                                (zveřejněno e-mailem 1.10.2019) 

 

 

 
• Aktualizace faktických údajů 

 

• Selekce obecnějších informací 

 

 

 

 
 



3. AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 
                                                                                (zveřejněno e-mailem 1.10.2019) 

 
odebrání již uskutečněných projektů. Další aktualizace může proběhnout nejdříve za 

6 měsíců.  
• Aktualizace doby realizace projektů 

 

• Odstranění již realizovaných projektů 

 

• Doplnění nových projektů 

Další aktualizace může proběhnout až po 6 měsících (duben 2020) 

 

 

 
 



3. AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 
                                                                                (zveřejněno e-mailem 1.10.2019) 

AKTUALIZACE VIZE ……… 
Školy v ORP Přelouč poskytují kvalitní vzdělávání vzhledem k náležitému adekvátnímu vybavení prostor pro 

výuku a vzhledem k průběžnému dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. V ORP Přelouč funguje 

systém široké spolupráce a partnerství škol navzájem, škol a obcí (školy navzájem a školy versus zřizovatelé 

škol) a škol s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání pro další rozvoj škol. Školy splňují požadavky a nároky 

všech zainteresovaných subjektů – rodičů, žáků, seniorů, zřizovatelů, veřejné správy. Vzdělávací systém        

v ORP Přelouč připravuje všechny participující ve výchovně-vzdělávací soustavě již od útlého věku na 

celoživotní proces učení s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje.  

  

 

…… A PRIORIT 
1. Zajištění finančních prostředků 

2. Mimoškolní aktivity a trávení volného času 

3. Dopravní dostupnost škol v malých obcích ORP Přelouč 

3. Zkvalitnění procesu vyučování 
 



4. EVALUACE A MONITORING                                                                                

           (zveřejněno e-mailem 1.10.2019) 

  

 

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

• Sebehodnotící zprávy 

• Hodnocení ročního Akčního lánu 

• Hodnocení naplňování priorit a cílů MAP II 
 

 

 

1. Průběžnou sebehodnotící zprávu za období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, 

včetně doporučení pro ŘV 
Hodnocení kompetencí, odpovědnosti, odbornosti, personální kapacity….. 

Nesplněná očekávání: 

• Komunikační platformy nezaujaly 

• Malotřídní školy a MŠ – pedagogové mají problém s účastí na aktivitách – nezastupitelnost 

• Omezený časový prostor všech pedagogů a zřizovatelů 

 



5. DISKUZE, RŮZNÉ                                                                                   

         

 

 



Nadační fond Eduzměna (2018) funguje jako platforma zástupců 

soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými 

silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny 

ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské 

proměně. 

 

Nadační fond Avas, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka, 

Nadace OSF 

 

Konstatování stavu …..České školství je podfinancované, mezi studenty 

je nízký zájem o povolání učitele, chybí zde jasná vize do budoucna na 

systémové úrovni, a tedy pak i v rámci samotných škol. Výsledkem je, že 

žáci často nezískají dovednosti, které potřebují, a v učení nevidí smysl. 

 

Vize…..Usilujeme o to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí          

a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy                

a příležitosti světa 21. století. 



06/2019 oslovení MAS ŽR/MAP Přelouč pracovníky NF – vytipováno 7 ORP 

Kutná Hora, Moravský Krumlov, Nový Bor, Přelouč, Přeštice, Semily, Hlučínsko 

 
30.7.  jednání na MěÚ Přelouč 

19.9.  1. setkání subjektů a zástupců regionů 

15.10.  2. setkání subjektů a zástupců regionů 

 



CÍLE NF JSOU DEFINOVANÉ ANALÝZOU VÝZEV VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 
TLAK NA VYTVOŘENÍ STABILNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠKOLSKÉHO ZÁKONA    

S KONCEPCÍ MIN. 8-15 LET 

 

PLÁNOVANÝ OBSAH A PŘÍNOS SPOLUPRÁCE S NF 
• 5 let aktivit – zjištění stavu „0“ a efektivity a přínosu stavu „5“ 

• aktivity jsou otevřené se přizpůsobit potřebám pedagogů, dětí, rodičů…. 

• odborníci by přijížděli do regionů, pracovali by dle požadavků, dodávali odborné příklady z praxe  

• na základě konkrétních přínosů ověřených v praxi iniciace legislativních změn 

 

NÁVRH NA AKTIVITY NF ZA ORP PŘELOUČ 
A   Detailní bodová a přehledná analýza zákonných povinností ředitel/učitel/zřizovatel 

B   Analýza – případová studie několika konkrétních příkladů řízení škol, vč. administrace, 

financování, aktivit a jejího dopadu na pedagoga, žáka, rodiče 

C   Snížení administrativní zátěže ředitelů, potažmo pedagogů 

PO ZEFEKTIVNĚNÍ BYROKRATICKÝCH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PROSTOR PRO NOVÉ 

AKTIVITY 

 

ŠLI BYCHOM DO TOHO, KDYBYCHOM BYLI MEZI 

VYBRANÝMI? 



DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A VAŠI AKTIVITU 
 

 

TÝM ŹELEZNOHORSKÉHO REGIONU 
                                                                 Region o lidech a pro lidi… 

                  
                   


