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ØMístní akční plán rozvoje vzdělávání

Ø www.maplitomericko.cz

Ø Facebook : maporplitomerice



} Zkvalitnění prostředí a úrovně 
vzdělávání

} Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských 
a základních školách, především 
společným informováním, vzděláváním 
a plánováním partnerských aktivit pro 
řešení místně specifických problémů a 
potřeb.



} Vzdělávací aktivity pro všechny aktéry 
vzdělávání 

} Vytvoření akčního ročního plánu MAP 
(neinvestiční opatření: aktivity škol, 
aktivity spolupráce)

} „EDU Kafé“ – setkání vyučujících 
jednotlivých předmětů, vychovatelek, 
ředitelů malotřídek, učitelů a ředitelů 
mateřských škol



1. Zvyšování kvality předškolního 
vzdělávání a péče 

2. Inkluzivní vzdělávání/Společné 
vzdělávání

3. Spolupráce s rodinou
4. Kariérové poradenství
5. Manažerské vzdělávání pro 
ředitele škol



} Projekt Podpora práce učitelů – PPUČ: podpora 
pedagogů MŠ a ZŠ  - rozvoj čtenářské, matematické a 
digitální gramotnosti, informatického myšlení dětí a 
žáků; www.rvp.cz/ppuc, projekt v realizaci, NÚV.

} Projekt SRP – KA Individuální pomoc: pro vytipované 
školy dle doporučení ČŠI, vznikne Konzultant rozvoje 
školy, Školní koordinátor rozvoje, Specialista 
individuálních forem profesního rozvoje, více na 
www.nidv.cz-sekce projekty-Strategické řízení a 
plánování ve školách a v územích. Projekt v realizaci, 
zahájení KA 6-9/2017, realizátor NIDV.



} Projekt IMKA – podpora kariérního růstu pedagogů 
(vzniknou „metodické kabinety“ na krajích – začne se s 
matematikou a IT – provázanost s cíli KAP i MAP ORP 
Litoměřice. Zahájení realizace: 5/2017

} Projekt KIPR: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj, 
poradenské služby, podpora ŠPZ a vybraným školám, 
školám v problematických lokalitách, supervize služeb, 
DVPP…Projekt v realizaci, realizátor NÚV.

} Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické 
praxi – vzdělávací aktivity (9/2017), zahájení projektu 
3/2017, NIDV.

} Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se 
sociálně vyloučenými lokalitami – vzdělávací kurzy, 
projekt v realizaci, Úřad vlády ČR-agentura pro sociální 
začleňování.



} Školy si vybírají tvorbu ŠAP nebo PA – zvažuje se, 
že školy které mají ŠAP se budou moci zapojit i 
do individuálních projektů, pokud jen PA – jen 
šablony. Toto je v diskuzi!!! Zatím se 
neuplatňuje. Prosíme o zaslání ŠAP a PA –
součást dokumentu MAP.

} Bude dotační program pro ZUŠky. Nemáme 
informace zatím kdy.

} Březen 2017 – bude krajské setkání MAP –
výstupy budou podklady pro další šablony!!!! –
zaslání kalkulaček šablon + případné podněty

Pokud máte zájem o zapojení do uvedených projektů, 
rádi zprostředkujeme kontakt.



ØTéma k diskuzi “Spolupráce s rodinou“
ØDotazník k ověření prioritních 
problémů a příležitostí 
Øhttps://docs.google.com/forms/d/1OgmyY_YBFx

aaFJ-hwYCCVcmbBSQZ1TEtcN6YO625hTM/edit



} 1. Žáci a děti „Škola hrou“
} 2. Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ
} 3. Spolupráce aktérů vzdělávání
} 4. Zájmové a neformální vzdělávání
} 5. Inkluze / začleňování do 
společnosti



1.1. Zvýšení čtenářské gramotnosti

1.2. Zvýšení matematické gramotnosti

1.3. Zvýšení gramotnosti cizích jazyků, 
polytechnického vzdělávání a informační 
technologie



2.1. Zlepšení technického stavu budov
+ bezbariérovost

2.2. Dostatek vybavení a odborných učeben
2.3. Funkční zázemí – školní jídelny, 

tělocvičny, šatny
2.4. Využité okolí – hřiště, zahrady, 

sportoviště
2.5. Bezpečné školy



3.1. Dostatečný počet nadšených a 
motivovaných pedagogických pracovníků

3.2. Komplexní spolupráce aktérů vzdělávání: 
škola + rodič; škola + zřizovatel; škola 
+ ostatní (kariéroví poradci, ÚP, ŠPZ, 
neziskový sektor, střední školy a učiliště, 
veřejnost, apod.)



4.1. Dostupná a kvalitní nabídka 
zájmového a neformálního vzdělávání 



5.1. Informovaný rodič a veřejnost

5.2. Odborný personál

5.3. Zabezpečení kvalitní předškolní 

péče



} Aktualizace strategického rámce 
do roku 2023

} od 3.3 do 27.3. 
28.3. schválení Řídícím výborem 

https://docs.google.com/forms/d/1l2ShXYRtR68xbYNGd
gpaSsjULjSdX2aiobq9U4HKA40/edit?usp=forms_home



} Zaslání kalkulaček ze šablon, ŠAP a PA
} Dotazník k ověření prioritních problémů a 

příležitostí (bude poslán emailem).
} Formulář k aktualizaci Strategického rámce 

(bude poslán emailem).
} Pokud máte zájem o zprostředkování 

kontaktu pro zapojení se do zmiňovaných 
projektů, jsme k dispozici.



} Dostupné informace naleznete na 

} www.maplitomericko.cz

} KONTAKT:
} Email: map@mascs.cz
} Veronika Šturalová
} Kateřina Svobodová
} Kamila Picurová
} Patrik Matek 


