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Logo projektu

Projekt MAP ORP LITOMĚŘICE vznikl a byl realizován
na základě vyhlášené výzvy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v
dubnu roku 2016.
Realizátorem tohoto projektu se stala Místní akční skupina České středohoří z.s.
ve spolupráci s partnerem
Město Litoměřice a projekt
byl realizován pro území
správního obvodu obce s
rozšířenou působností Litoměřice (dále jen ORP Litoměřice).
Samotná realizace projektu

trvala 24 měsíců a projekt
bude ukončen na konci
března 2018. Důvodem
ukončení projektu je dosažení maximální délky trvání
projektu nastavené výzvou.
Do realizace projektu byl
zapojen každý, kdo měl
chuť podílet se na zlepšení
kvality vzdělávání na uvedeném území.

nování partnerských aktivit
pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Spolupráce všech zapojených aktérů probíhala formou výměny zkušeností,
workshopy, vzdělávacími
aktivitami apod.
Na zdárném průběhu realizace projektu a s ním souvisejících aktivit pracoval realizační tým projektu společně s Řídícím výborem projektu, pracovními skupinami
a samozřejmě jednotlivými
aktéry.

Projekt byl tedy zaměřen
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do patnácti let věku v
oblastech včasné péče,
předškolního, základního,
zájmového a neformálního
vzdělávání.

Jak je z textu patrné, realizace by nebyla možná bez
zapojených aktérů. Mezi
tyto aktéry patřily samozřejmě školy na území ORP
Litoměřice a jejich zřizovatelé, stejně jako střediska
volného času a další organizace zabývající se vzděláváním.

Na základě výše uvedeného vyplývá, že cílem projektu bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podpořením spolupráce zřizovatelů
škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání. Tato spolupráce
vedla ke společnému informování, vzdělávání a plá-
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Co tedy znamená samotné MAP?
MAP je zkratka pro Místní
akční plán rozvoje vzdělávání. V případě našeho
projektu se jedná o Místní
akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP
Litoměřice.
Místních akčních plánů, tzv.
„MAPů“ bylo po celé České
republice realizováno hned
několik se snahou pokrýt

všechna ORP na celém území našeho státu.

každého učitele a na trvalý
pedagogický rozvoj celé
školy.
Akce KLIMA je soustava
aktivit a akronym shrnující
podstatné složky kvality
škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická
podpora
učitele
(Mentoring), Aktivizující formy učení.

MAP jako takový je součástí tzv. akce KLIMA, jejímž
posláním je úspěch pro každé dítě. Cílem je rozvíjet ve
školách motivující kulturu
zaměřenou na maximální
úspěch pro každého žáka a
1

MAP ORP LITOMĚŘICE
„CHCEME V NAŠICH
ŠKOLÁCH ROZVÍJET
MOTIVUJÍCÍ KULTURU
ZAMĚŘENOU NA
MAXIMÁLNÍ ÚSPĚCH
PRO
KAŽDÉHO ŽÁKA A
KAŽDÉHO UČITELE A
NA TRVALÝ
PEDAGOGICKÝ

ROZVOJ CELÉ ŠKOLY“.
VIZE AKCE KLIMA

Dosáhli jsme stanovených cílů?
Jak bylo uvedeno výše,
hlavním cílem projektu bylo
zlepšení kvality vzdělávání v
mateřských a základních
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání.
Tento hlavní cíl byl rozdělen
na několik specifických cílů o
jejichž dosažení se během
realizace projektu usilovalo.
1. systémové zlepšení řízení
mateřských a základních
škol prostřednictvím začleňování

dlouhodobého plánování
jako nástroje ke kvalitnímu
řízení škol.
2. sdílené porozumění cíli
orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
3. podpora škol se slabšími
výsledky a rozvoj potenciálu
každého žáka.

4. dostupnost kvalitního
vzdělávání každého dítěte/
žáka v inkluzivní škole.

rozvoj vzdělávání dětí a
žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.
Jsme přesvědčení, že stanovených cílů bylo v průběhu
realizace dosaženo.
Naše přesvědčení vyplývá z
kladných ohlasů získaných v
rámci zpětné vazby od zapojených aktérů.

5. zlepšení spolupráce v
území a využívání místních
mimoškolních zdrojů pro

Co projekt přinesl zapojeným aktérům

Workshop na téma Spolupráce s rodinou—problémy,
příležitosti, řešení. Jeden z
výstupů.

V rámci projektu jsme podpořili jednotlivé cílové skupiny zapojených aktérů zrealizováním vzdělávacích aktivit. Aktivity probíhali formou
workshopů, kulatých stolů,
výjezdů, přednášek a seminářů, kurzů či setkání pro
předání zkušeností a sdílení
dobré praxe. Navázali jsme
na kdysi již probíhající a
obnovili tak setkávání metodických týmů jednotlivých
předmětů. Pro širokou veřejnost jsme uspořádali veřejná setkání.

Jednou z realizovaných
vzdělávacích aktivit byla
např. lektorovaná hodina
Hodnotového vzdělávání
Cyril Mooney, s možností
navázání kurzem a seminářem. Této nabídky využilo
několik škol. Dále jsme pro
ředitele škol uspořádali
3denní vzdělávací cyklus
zaměřený na vedení škol z
pohledu práva, leadershipu
a školního klimatu. Neměli
bychom zapomenout ani na
setkání mini týmů, ve kterých
došlo k předávání zkušeností
a sdílení dobré praxe
(setkání ředitelů malotřídních škol, setkání
ředitelů a pedagogů
mateřských škol, setkání pedagogů 1.stupně
základních škol apod.).
Dále proběhlo několik
přednášek na různá
témata zvolená dle
požadavků aktérů,
např. přednáška na
téma logopedická pre-

Hotel LIONS—školící středisko Nesuchyně, které nám poskytlo prostory
pro uspořádání vzdělávacího cyklu pro ředitele škol

2

vence, talentované děti v
MŠ aj. V návaznosti na vyhlášené GDPR jsme pro školy uspořádali školení na
GDPR ve školách.
Jako partneři jsme byli v
roce 2017 k vidění na výstavišti Zahrady Čech na 2.
ročníku akce TechDays, kde
jsme ve spolupráci s úřadem
práce a CzechInvestem ukazovali žákům možnost jejich
dalšího růstu v technických
oborech.
Dohromady jsme v rámci
projetu uspořádali kolem 30
různých akcí.
Účast na všech akcích byla
hojná a akce byly hodnoceny jako velmi zdařilé. Převážná většina akcí byla realizována na základě potřeb,
které vyplynuli při sestavování dokumentu Místní akční
plán. Tyto potřeby si nadefinovali sami aktéři ve vzdělávání na území.

MAP ORP LITOMĚŘICE
Co je výsledkem projektu?
Hlavním přínosem realizace
projektu pro území je výsledné vytvořené Partnerství
MAP neboli vybudování
udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří
ovlivňují vzdělávání v území.
Vstup do toho Partnerství je
otevřený a dobrovolný.
Spolupráce zapojených aktérů je v rámci projektu podložena vzájemnou dohodou,
tzv. Memorandem o Partnerství. Memorandum je podepsáno aktéry, kteří měli zájem se aktivně zapojit do
akčního plánování a zlepšit
tak kvalitu vzdělávání na
území.

Vzniklá partnerství napomůžou zkvalitňování vzdělávání
v místních školách, ale také k
rozvoji dalších služeb na
podporu vzdělávání dětí a
mládeže.

se všemi zapojenými partnery v území.
Vedlejším cílem procesu
místního akčního plánování,
ale neméně důležitým, byl
sběr informací pro přípravu výzev zaměřených na
konkrétní nadefinované
potřeby škol a ostatních
organizací zabývajících se
vzdělávání. Tyto informace byly předávány pověřeným
orgánům
(ministerstva, kraj, EU
apod.).

Výstupem projektu je dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání zpracovaný
pro území SO ORP Litoměřice. V tomto dokumentu jsou
stanoveny priority ve vzdělávání na území. Jsou zde
uvedeny projektové záměry
pro zkvalitnění zázemí a též
aktivity spolupráce sloužící
pro zlepšení kvality vzdělávání. Celý dokument byl
zpracováván ve spolupráci

Spolupráce a partnerství
Od začátku realizace projektu se do projektu a tím do
místního akčního plánování
zapojili všechny školy a zřizovatelé škol na území ORP
Litoměřice. V počtech se
jedná o 43 škol (mateřské
školy a základní školy vč.
soukromých a církevních,
speciální základní školy a
základní umělecké školy) a
28 zřizovatelů.
Dále byli do projektu zapo-

„SETKÁNÍ JE

jeny Domy dětí a mládeže,
školní družiny. Některé aktivity probíhaly ve spolupráci
s Městkou knihovnou v Litoměřicích.
Jako další s námi spolupracovali a do projektu byli
zapojeni: odbor školství Litoměřice, Úřad práce Litoměřice, NIDV, Agentura sociálního začleňování, SPC a PPP,
středisko ekologické výchovy SEVER.

Nesmíme zapomenout ani na
spolupráci s ostatními realizátory MAPů, především
MAS Labské skály (ORP
Děčín a Ústí n/L) a MAS
Podřipsko (ORP Roudnice
nad Labem).

ZAČÁTEK,

Do partnerství byli zapojeni
ředitelé, pedagogové, asistenti, starostové, vychovatelé, kariéroví poradci, žákovské parlamenty, úředníci,
odborníci a rodiče.

ÚSPĚCH“

SOUDRŽNOST JE
POKROK A
SPOLUPRÁCE JE

HENRY FORD

Mohli jste nás vidět
Spolu se zahájením projektu
byly spuštěny i webové a
facebookové stránky projektu:
Web:
www.maplitomericko.cz
FB: MAP ORP Litoměřice MAS České středohoří
Na těchto stránkách jste
měli možnost sledovat jed-

notlivé kroky v průběhu realizace projektu a to včetně
možnosti stažení výstupů z
projektu. Dále byly na
stránkách uveřejňovány další
zajímavé informace na poli
vzdělávání.

uveřejněny v tisku, konkrétně
Litoměřicko24 v jejich reportáži s názvem Místní akční
plán podporuje vzdělávání.
Jak webové, tak facebookové stránky projektu jsou stále přístupné.

O projektu informovali i
stránky realizátora a partnera.
Informace o projektu byly

Úvodní obrázek projektového webu.
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Realizátor
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Z.S.

Ploskovice 50
Ploskovice
411 42
Telefon: 417 639 613
E-mail: mascs@tiscali.cz
www.mascs.cz

Místní akční skupina (MAS) je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na
rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro
svůj region.
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Region spadající pod MAS České středohoří můžete vidět na přiložené mapě.
V květnu 2017 byla definitivně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
České středohoří 2014 - 2020. V tomto období realizuje MAS projekty z operačních programů
IROP, OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Na podzim roku 2017 byly vyhlášeny
výzvy z OPZ, v prosinci 2017 byla vyhlášena výzva PRV a počátkem roku 2018 byly vyhlášeny
výzvy z IROP.

Veškeré informace týkající se MAS České středohoří,
strategie či výzev jsou dostupné na internetových
stránkách www.mascs.cz, Vaše dotazy Vám rádi
zodpoví zaměstnanci kanceláře MAS České středohoří v Ploskovicích.

Region spadající pod MAS České středohoří

Poděkování
Tímto bychom všem, co s námi po celé 2 roky spolupracovali, chtěli upřímně poděkovat.
Vážíme si Vaší spolupráce a ochoty podílet se s námi na zlepšení kvality vzdělávání na našem území.
V současné době máme podánu žádost na pokračování projektu s názvem MAP ORP LITOMĚŘICE II a
čekáme na její schválení. V rámci tohoto projektu bychom s Vámi i nadále velice rádi pokračovali v nastavené spolupráci při zlepšování kvality vzdělávání na našem území.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Realizační tým projektu MAP ORP LITOMĚŘICE
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