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Místní akční plán rozvoje vzdělávání

www.maplitomericko.cz

 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.

20.5.2016 představení projektu 
veřejnosti

Zasedání pracovních skupin:

infrastruktura

město

venkov

zájmové vzdělávání
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 1. Žáci a děti „Škola hrou“

 2. Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ

 3. Spolupráce aktérů vzdělávání

 4. Zájmové a neformální vzdělávání

 5. Společné vzdělávání

21.2. 2017 Veřejná diskuse

následně anketa

„Spolupráce s rodinou“

1. V čem spatřujete příležitosti ROZVOJE 
spolupráce vzdělávacích institucí a rodiny? 

1. Zapojení rodičů do školních a 
mimoškolních aktivit 

2. Zvýšení důvěry a komunikace s učiteli

3. Společné akce pro děti, žáky, rodiče, 
pedagogy pořádané vzdělávacími 
institucemi 
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2. V čem spočívají největší PROBLÉMY v 
rámci spolupráce? 

1. Časové vytížení rodičů

2. Nezájem rodičů

3. Malá pravomoc školy

3. V čem spatřujete obecné PROBLÉMY?

1. Nenastavení pravidel pro řešení 
extrémních případů v rámci 
společného vzdělávání. 

2. Upřednostňování umístění dětí do 
městských škol.

3. Učitelé, kteří nejsou z obce, kde 
vyučují, nejsou spojeni s danou 
lokalitou

4. Kde vidíte možnosti ROZVOJE 
spolupráce? 

1. Polytechnika - výuka v exteriéru, více 
práce v praxi

2. Práce dětí ve skupinách → projekty, 
ne pouze frontální výuka, Business 
days, podnikatelské inkubátory jako 
rozvoj podnikavosti dětí a žáků. 

3. Spolupráce s neziskovými sektory.
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 Aktualizace strategického rámce 

do roku 2023

od 3.3 do 27.3 

28.3. schváleno Řídícím výborem 

Setkání skupin aktérů ve vzdělávání
vychovatelky, 
malotřídní školy, 
mateřské školy,
učitelky I.stupně ZŠ

Metodických týmů k jednotlivým 
předmětům

 Schválena Řídícím výborem 31.5.2017

 Základní informace o průběhu 
projektu
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 MŠMT výzva 2017/2018

 žádost píšou realizátoři (MŠ, ZŠ, NNO, 
obce, školská zařízení (DDM, družiny))

Avízo výzvy – svoláme ty, kdo projevili 
zájem

 Dostupné informace naleznete na 

 www.maplitomericko.cz

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

http://www.maplitomericko.cz/

