


JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HOŘICE

13. 9. 2017



PROGRAM:
Úvod 

Změna statutu ŘV 

Seznámení s aktivitami MAP vzdělávání pro ORP 
Hořice

Plánované aktivity a projekty do konce roku 2017

Tvorba MAP do konce roku 2023

Roční akční plán vzdělávání pro ORP Hořice 

Memorandum o spolupráci 

Aktualizace strategického rámce pro ORP Hořice 

Diskuse, různé



Zahájení

• Volba zapisovatele jednání a dvou ověřovatelů zápisu.

• Návrh: zapisovatelka Ing. Helena Kráčmarová 

• Ověřovatelé: Zdeněk Rajm a Bc. Martina Knapová 

• Rozšíření programu o změnu ve složení členů Řídícího 

výboru MAP (ŘV MAP) z důvodu rezignace paní Jany 

Kubíčkové. Snížení počtu členů ŘV MAP na 26 členů. Pro 

usnášeníschopnost je potřeba  přítomnosti 14 členů.



Aktivity MAP vzdělávání pro ORP Hořice

 Setkání vedení škol a zřizovatelů 14. 2. 2017 a 6. 4. 2017

u kulatého stolu

 Činnost pracovních skupin – formulace a příprava aktivit do akčního 

plánu

 Činnost minitýmů v rámci pracovních skupin

 Činnost expertů  v území

 Rozvoj vzdělanostních kapacit pro pedagogy

 Propagace škol a volnočasových aktivit

 Aktualizace strategického rámce

 Tvorba Místního akčního plánu do 2023

 Tvorba ročního akčního plánu na období školního roku 2017-2018

 A další aktivity



Setkání vedení škol, výchovných poradců 

a zřizovatelů u kulatého stolu dne 14. 2. 2017



Setkání vedení škol, výchovných poradců 

a zřizovatelů u kulatého stolu dne 6. 4. 2017



Kulatý stůl v rámci činnosti pracovních 

skupin dne 16. 3. 2017



Společná setkání pracovních skupin 

v roce 2017



Činnost minitýmů pracovních skupin

 Podpora činnosti výchovných poradců na základní škole

 Vytvoření Manuálu pro výchovné poradce

 Mentoring, individuální podpora učitele

 Informační materiál, nabídka mentoringu od spolku JOB

 Sdílení projektů a informací mezi školami

 Společné aktivity škol, možnost sdílení informací na webu MAS Podchlumí

 Prezentace základních a mateřských škol ORP Hořice

 Prezentace v prvním patře MěÚ Hořice
 Prezentace volnočasových aktivit ORP Hořice

 Akce NUDA?….Neznáme! Ve Smetanových sadech v Hořicích

 Prezentace v prvním patře MěÚ Hořice
 Zavádění metody Clil do výuky jazyků na základní škole

 Seznámení s postupem zavádění metody Clil 
 Čtenářská pregramotnost v mateřské škole

 Vytvoření pracovních listů pohádek
 Zdravé stravování dětí ze základních a mateřských škol na Hořicku

 Vytvoření a vyhodnocení dotazníku



Beseda s PhDr. Andrejem Drbohlavem 

na téma výchovy pro pedagogy a veřejnost



Beseda pro pedagogy všech typů škol, 

rodiče a mládež na téma Kyberšikana



Seminář pro pedagogy všech typů škol



Mgr. Jan Horák - otevřená hodina matematiky 

Hejného pro pedagogy a rodiče



Oživení výuky v hodinách matematiky 

pro pedagogy a rodiče



Seminář pro pedagogy a rodiče a veřejnost 

Finanční gramotnost ve výuce



Mgr. Jan Zvoníček expert tématu 

logopedie v mateřských školách



Mgr. Svatava Odlová připravila seminář 

pro zřizovatele a ředitele škol 



OTEVÍRÁME DVEŘE PRO NOVÉ LEKTORY A MENTORY 
CZ.1.07/1.3.00/48.0134

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

www.JOBINOVACE.cz
IČ: 682 45 301

č. j. akreditace instituce                  

v systému DVPP: 

20856/2011-25

JOB – spolek pro inovace

Sekce vzdělávání ve školství
Čapkova 803

517 21  Týniště nad Orlicí

Aby hodnocení pomáhalo…
Mgr. Barbara Pospíšilová

23. 2. 2017, Hořice

https://docs.google.com/forms/d/1fc7w1pKcNJRy_vqT1BMju5c-OP4LQToIlSaJ1IlsC8c/viewform?usp=send_form


Aby hodnocení pomáhalo II.



A na závěr téma na přání účastníků 



Tvořivá dílna polytechnické výchovy 

pro pedagogy mateřských škol



Program Začít spolu v mateřských školách



PhDr. Mgr. Tomáš Komárek

pro pedagogy a veřejnost



Mgr. Zita Homolková

Týmová supervize pro pedagogy



P

PREZENTACE ZŠ A MŠ ORP HOŘICE





PREZENTACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT



Mgr. Jiří Maléř 

Školní šikana I. pro učitele, vychovatele, 

asistenty a pracovníky pomáhajících profesí



NABÍDKA  AKTIVIT 
DO PROSINCE 2017

 21.9.2017 od 15h – Regionální učebnice

 26.9.2017 od 16:30h - Zdravý pohyb, zdravý vývoj dítěte v MŠ I.

 4.10.2017 od 16h – Školní šikana II. Mgr. Jiří Maléř

 11. 10.2017 od 15:30h - Environmentální výchova I. Badatelské aktivity 
předškolních dětí s využitím digitálních technologií

 11.10.2017 Setkání s PhDr. O. Andrysem, MAE z ČŠI, Nepolisy

 17.10.2017 od 16:30h - Zdravý pohyb, zdravý vývoj dítěte v MŠ II.

 20.-21.10.2017 výjezd Horní Maršov – Dyslexie od dětství po dospělost

 25. 10.2017 od 15:30h - Environmentální výchova II. Badatelské aktivity 
předškolních dětí s využitím digitálních technologií

 7.-8.10. a 4.-5. 11. 2017 kurz pro pedagogy – Respektovat a být respektován



Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání 

pro ORP Hořice do roku 2023
Tento dokument je připravován ke schválení ŘV v listopadu 2017

Analýza území a strategických dokumentů, stavu mateřských a základních 

škol ( zpracovaly Ing. I. Janáková a Mgr. M. Tomášková 08/2016)

SWOT analýza a analýza rizik (zpracovaly Ing. I.Janáková a Mgr. M. 

Tomášková 09/2016

Strategický rámec (schválen 07/2016, schválena 1. aktualizace 01/2017 

ke schválení připravena 2. aktualizace 9/2017)

Místní akční plán – zpracováván na období do r. 2023, je připravován ke 

schválení v 11/2017

Roční akční plán – na období školního roku od září 2017 do srpna 2018

 Projekt MAP bude končit k 31.12.2017.



Vize – priority – cíle (stanoveny ve strategickém rámci)

Vize

Veškeré vzdělávání (formální i neformální) v území ORP Hořice v regionu MAS Podchlumí se rozvíjí v moderním, dobře vybaveném a podnětném prostředí 

vzdělávacích zařízení s optimálním počtem žáků ve třídách. Tato zařízení vychovávají aktivní mladé lidi, kteří dokážou využívat získané vědomosti a 

dovednosti. Partnerství a spolupráce všech zúčastněných aktérů je funkční a efektivní, zvyšuje kvalitu vzdělávání v regionu. Ve škole pracuje spokojený, 

vzdělaný, sebevědomý a respektovaný pedagog ve stabilním legislativním prostředí, s odbornou podporou a asistenčním zázemím. Rodiče, učitelé a 

zřizovatelé aktivně a vstřícně spolupracují.

Priority

1 KVALITNÍ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

OTEVŘENÝ ZMĚNÁM A ODPOVÍDAJÍCÍ 

DOBĚ

2 ZAJIŠTĚNÍ A ZVÝŠENÍ KVALITY 

PEDAGOGŮ, POSÍLENÍ POZICE UČITELE 

3 PODPORA SPOLUPRÁCE A 

KOOPERACE SUBJEKTŮ ŠKOLNÍHO A 

NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A 

RODIČŮ

4 ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍHO, MODERNÍHO, 

BEZPEČNÉHO A ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle

1.1. Úspěch každého žáka, 

individuální přístup

2.1 Posílením pozice učitelů a jejich 

aktivizací zkvalitnit vzdělávání 

3.1. Zlepšit schopnost všech 

zúčastněných komunikovat a 

kooperovat

4.1. Kvalitní, bezpečné, moderní a 

funkční prostředí vzdělávacích zařízení

Cíl 1.2. Škola pro praktický život 
2.2. Vzdělaný a kvalitní pedagog a 

optimální počet dětí ve třídách

3.2.  Otevření škol široké spolupráci a 

rozvinutí jejích forem

4.2.  Prostředí škol je příležitostí pro 

zdravý rozvoj dětí a žáků

1.3. Stabilizované a optimalizované 

legislativní, právní a finanční prostředí 

vzdělávání se smysluplným základem

2.3.  Změna vnímání pozice školy a 

prestiže učitele, aktivní prezentace škol

3.3. Funkční a důvěryhodný systém 

komunikace horizontálně i vertikálně

4.3. Dostupnost dalších externích 

odborníků pro zlepšení vzdělávání

2.4. Posilovat kladný obraz školy a 

vytvořit prostor pro vzájemné setkávání 

a výměnu zkušeností



Roční akční plán na období školního roku 

2017 - 2018
 Tento dokument navazuje na vizi, priority a jednotlivé cíle strategického 

rámce

 Je rozpracováním konkrétních aktivit k naplnění vize a cílů pro nejbližší 
období.  

 Tvorba plánu vychází z podmínek v regionu, provedených analýz oblasti 
vzdělávání v ORP Hořice, dotazníkových šetření a je zpracován dle 
metodiky MAP, resp. MŠMT. 

 Povinná opatření dle dikce MŠMT kladou důraz na podporu dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem.

 Doporučená a volitelná opatření MAP jsou cílena na tzv. klíčové 
kompetence- čtenářskou a matematickou gramotnost a pregramotnost, na 
rozvoj technických a řemeslných oborů a komunikaci v cizích jazycích, ale 
také na školní a mimoškolní vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, 
zájmu a nadání každého dítěte a žáka. Aktivity doporučených aktivit budou 
mimo jiné také podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů.



Aktivity ročního akčního plánu vzdělávání 

pro ORP Hořice ve struktuře: 

 SPOLUPRÁCE - aktivity spolupráce

 ŠABLONY - aktivity škol v projektech 

zjednodušeného vykazování tzv. šablon v součtu 

druhu šablony i dle jednotlivých škol 

 ŠKOLY - aktivity jednotlivých škol mimo šablon

 INFRASTRUKTURA - aktivity na rozšíření a podporu 

výuky formou investic a modernizace 



Opatření

1.1.1. Rozvíjení čtenářské a 

matematické gramotnosti 

2.1.1. Zpřístupnění vzdělávání 

pedagogů v regionu v posilování 

osobnostního rozvoje  

3.1.1. Posilování komunikace a 

spolupráce napříč zájmovými 

skupinami i mezi subjekty 

4.1.1. Zlepšení podmínek ve školách a 

mimoškolních aktivitách realizací 

investičních záměrů

1.1.2. Rozvíjení jazykové 

gramotnosti a pregramotnosti

2.1.2. Zlepšování vnímání pedagogické 

profese

3.1.2. Rozšíření možností předávání 

zkušeností mezi pedagogy

4.1.2. Zajištění dobrého klimatu a 

atmosféry ve školách

1.1.3 Rozvíjení individuálního 

přístupu ve škole v podmínkách 

inkluzivního vzdělávání

2.2.1. Vzdělávání, spolupráce a 

podpora činnosti pedagogů

3.2.1. Rozvoj ochoty škol otevírat se 

veřejnosti

4.2.1. Modernizace, bezpečnost, 

bezbariérovost a efektivní využití 

vnitřních i venkovních prostor škol

1.1.4. Rozvíjení čtenářské a 

matematické pregramotnosti 

2.2.2. Vzdělávání pedagogů k 

modernizaci metod práce zohledňující 

individuální potřeby žáků.

3.2.2. Rozvoj spolupráce škol s 

rodiči, spolky a komunitou v regionu

4.2.2. Zvýšení úrovně stravování na 

školách

1.1.5. Rozvoj podmínek pro dvouleté 

děti v mateřských školách

2.2.3. Rozvoj prostorových podmínek a 

zázemí pro optimální počet dětí a žáků 

ve třídách

3.2.3. Realizace společných projektů

4.2.3. Zlepšení podmínek pro 

polytechnickou a digitální výchovu na 

školách

1.2.1. Rozvíjení digitálních, 

přírodovědných, technických a 

polytechnických znalostí dovedností 

2.2.4. Vytváření prostoru a příležitostí 

pro spolupráci a sebevzdělávání 

pedagogů

3.3.1. Posílení vzájemné komunikace 

škol a dalších institucí   

4.3.1. Personální podpora do 

základních škol

1.2.2. Rozvíjení sociální, mediální, 

finanční a občanská gramotnosti

2.2.5. Zajištění metodické a materiální 

podpory s cílem zvýšení kvality výuky a 

zapojení externích odborníků

4.3.2. Zajištění služeb v zájmu 

prevence sociálně patologických jevů 

dětí a mládeže a osobnostně 

sociálního rozvoje dětí a mládeže

1.2.3. Rozvíjení praktických 

dovedností a fyzické zdatnosti dětí a 

žáků

2.3.1. Zlepšování informovanosti a 

spolupráce školy s rodiči a veřejností

4.3.3. Zajištění služeb supervize a 

mentoringu

1.2.4. Posilování povědomí dětí a 

žáků o regionu.

2.3.2 vzdělávání pedagogů k 

modernizaci metod komunikace s 

rodiči a veřejností

4.3.4. Personální podpora do 

mateřských škol

1.3.1 Stabilizace podmínek ve 

školství. Lepší motivace.  

2.3.3. Optimalizace počtu asistentů 

pedagoga a chův ve školách

2.4.1. Spolupráce při řešení aktuálních 

témat ve školách, sdílení zkušeností 

"dobré praxe"  

2.4.2. Zkvalitnění týmové spolupráce 

ve školách 



Memorandum o spolupráci 

Realizační tým připravuje tento dokument k projednání.

Vyjadřuje, na co se má pamatovat při realizaci projektu MAP vzdělávání 

 Rozvíjet aktivní partnerství MAP v ORP Hořice

 Zahájit otevřený a trvalý dialog na téma vzdělávání v území

 Otevřít nové formy spolupráce v oblasti rozvoje vzdělávání, koordinace 
přístupu 

 Jednotné prosazování společných zájmů

 Zajištění informovanosti, mezi pedagogy, experty, zaměstnavateli, rodiči, 
žáky, institucemi atd.

 Zajistit udržitelnost, návaznost strategického plánování

 Koordinace, plánování a garance podpory aktivit bude probíhat zejména v 
prioritách MAP v ORP Hořice vždy s důrazem na aktuální roční akční plán.

 Hlavní platformou spolupráce je Partnerství MAP v regionu ORP Hořice, které 
je otevřené všem zájemcům o rozvoj kvality vzdělávací soustavy.

 V průběhu projektu MAP je realizováno formou zastoupení partnerů v Řídicím 
výboru MAP. Partnerství je podporováno ustanoveným podpůrným týmem, 
který je v době realizace projektu MAP tvořen pracovníky projektu MAP.



Aktualizace strategického rámce
 Aktualizace strategického rámce, dle pravidel pro žadatele a příjemce,

může probíhat nejdříve po půl roce od předchozího schválení. Nyní je

strategický rámec schválený z 31.1.2017 a byl využit pro souhlas k

projektovým záměrům do výzvy IROP. Ke schválení je připravena 2.

aktualizace k 13. 9. 2017. Důležitou součástí tohoto dokumentu je

dohoda o prioritách. Aktualizace obsahuje dva nové projekty:

 ZŠ Hořice, Komenského Otvírání ZŠ handicapovaným - bezbariérové

zpřístupnění všech 3 pater. Osazení výtahu (do dvora). bezbariérové

vybavení tříd (v každém patře jedna) a sociálních zařízení školy.

 ZŠ a MŠ Na Daliborce: Polyfunkční prostor za budovou školy -

vybudování víceúčelového venkovního prostoru - venkovní učebny,

pozemku na pěstební činnosti pracovní výuky, sportovního koutku a

hřiště.

 Dále aktualizace obsahuje nové informace o podání žádosti,

rozpracovanosti a ukončení uvedených projektů.



Příští jednání Řídícího výboru,

kde bude schvalována konečná podoba  

MAP vzdělávání pro ORP Hořice 

do roku 2023 a další potřebné 

dokumenty projektu,

je předběžně plánováno na 30. 11. 2017. 

O přesném termínu a programu budete 

včas informováni.



DĚKUJEME ZA POZORNOST
Mgr. Marcela Hudková

předsedkyně Řídícího výboru MAP

Ing. Bc. Hana Malinová
manažerka projektu 

za realizační tým MAP vzdělávání pro ORP Hořice




