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Program:                                    
1. Informace na úvod
2. Představení hl. výstupů:  Partnerství MAP

Pilotní aktivity
Dokument MAP

3. Schvalování Dokumentu MAP:  Analytická část
Strategický rámec MAP do r. 2023
Roční akční plán

4. Informace k pokračování projektu MAP2
5. Závěr - poděkování





Vize MAP

Objevováním potenciálu našich dětí a jeho vhodným uplatněním rozvíjet potenciál území ke 
spokojenému a produktivnímu životu všech obyvatel. 
Potřeba vhodné identifikace potenciálu žáka/vzdělávaného objektu jako nezbytného 
předpokladu a základního východiska pro další práci na rozvoji jeho schopností, osobnostních 
vlastností a dalších předpokladů, aby se dokázal v životě úspěšně uplatnit.



Všichni zde jsme, abychom se učili a duševně rozvíjeli. 
MAP je jednou z mnoha příležitostí, které nám v tom mohou pomoci.
Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání? Protože představuje strategii
rozvoje vzdělávání ve stanoveném území. A protože úspěch je spojen se strategií.
Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů
a časového vymezení potřebných kroků. 
Strategii – tedy  Dokument MAP - již máme.
Nyní se potřebujeme shodnout na konkrétních aktivitách, které nám pomohou dosáhnout
stanovených cílů. A to je smyslem ročních akčních plánů. Ten první bude na rok 2018.
web MAP





Partnerství MAP

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření místního partnerství, které
bude věnovat pozornost tématu vzdělávání bez ohledu na projekty,
dotace. Všichni zájemci o skutečnou spolupráci mají možnost přidat
se přistoupením k MEMORANDU. Těší nás, že zapojena je již naprostá
většina škol ORP Chrudim a přistupují i zájmové, sociální a další
organizace.

Zřizovatelé budou schvalovat Dokument MAP a vyjadřovat zájem
pokračovat ve spolupráci v následujících dnech a možnost přistoupit
je nově otevřena všem obcím ORP bez ohledu na skutečnost, zda jsou
či nejsou zřizovateli školy.



Partnerství MAP
je budováním vzájemného respektu k
pohledu všech zúčastněných stran.
Jedině tak může být opravdu přínosné a
dokážeme nastavit takové podmínky
vzdělávání, aby naše děti dokázaly využít
své nadání a schopnosti tak, že dosáhnou
úspěchu v sobě relevantních životních
podmínkách.
Naučí se vhodně prosadit,
samostatně jednat, získávat vlastní
zkušenosti a tvořit vlastní představy.
To je náš společný cíl.



VÝSTUPY MAP V ORP CHRUDIM
1. PARTNERSTVÍ MAP
2. PILOTNÍ AKTIVITY MAP
3. DOKUMENT MAP: Analytická část

Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do r. 2023
Implementační plán MAP v ORP Chrudim
Roční akční plán
Evaluace –průběžná a závěrečná evaluační zpráva

Vedlejší výstupy: databáze a rozdělení organizací zájmového a neformálního vzdělávání v ORP
konference MAP
web MAP ORP CHRUDIM - tvorba dokumentu

- info k šablonám, vzdělávání – místní lídři
- zajímavosti ze světa i z domova
- dotační info, ze života škol, kariéra, KAP,
- aktualizace kontaktů



Pilotní 
aktivity 

MAP



Dokument MAP – Analytická část
Finální verze obsahuje :
aktuální data – včetně stavu k r. 2017, aby před odevzdáním dokument nezastaral (data odboru školství, škol, obcí,
z dotazníkových šetření a osobních návštěv škol)
Mezi citlivé oblasti území patří mj. oblast většího zapojení rodičů do aktivit škol, pedagogická diagnostika v předškolním
vzdělávání, rozvoj kompetencí k podnikavosti a kreativitě na ZŠ, oblast rozvoje sebehodnocení žáka, využívání digitálních
technologií ve výuce, a především možnost sdílení dobré praxe v území.
Součástí analýzy jsou dále např. témata ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání, speciálních škol, zapojení škol v
programech a projektech, dopravní obslužnost území, mimoškolní aktivity, prognóza vývoje počtu dětí, sociální oblast , téma
školských obvodů, péče o nadané, spolupráce s knihovnami, a mnoho dalšího včetně aktuálního zapojení do „šablon“.



Dokument MAP – Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do roku 2023

Finální verze obsahuje: Vizi, popis zapojení aktérů, přehled priorit, cílů a opatření, jejich podrobný popis včetně 
naplňování povinných opatření MAP. 

Opatření

Cíl

Aktivity škol

Naplnění cíle

Opatření

Cíle

Priority

Aktivity
spolupráce

Infrastruktura



Dokument MAP – Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do roku 2023
Opatření = dlouhodobé aktivity, které povedou k dlouhodobým cílům (naplňují priority).
Aktivitami škol rozumíme především tzv. šablony (financování vybraných aktivit –speciální pedagog, kroužky
logiky, vzdělávání pedagogů apod.)- z evropských fondů, a pokud se ukáže jejich potřeba a přínos, tak z dalších
zdrojů.
Aktivitami spolupráce zde rozumíme spolupráci většího počtu partnerů na stejném záměru, např.
zaměstnavatelé, školy, rodiče v „regionální dílně tvořivosti“. Převažují příklady rozvoje partnerství a výměny
zkušeností v rozmanitých konkrétních podobách, neboť to území pociťuje jako svůj nejsilnější nedostatek.
Významnou součástí jsou Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4
IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD aj. zpracovaný pro ORP Chrudim k datu 19.9.2017
SR je doplněn o zásobník aktivit škol a zásobník Aktivit spolupráce, na kterých se partneři domluvili.
Náměty byly sesbírány dotazníkovým šetřením, individuálními schůzkami v rámci území,
diskusí v pracovních skupinách a s experty projektu a prošly veřejným hlasováním.



Dokument MAP – Roční akční plán
Rozvoj potenciálu žáka – motivací k úspěchu (technika, příroda, gramotnosti)

Povolání pro život
Mobilní techno hrátky
Soutěže technických dovedností
Příroda -zdroj poznání (vzdělávací zahrady), Bajky v zahradách

Regionální soudržnost – partnerstvím ke kvalitě 
Inkluze v praxi
Sdílení personální podpory
Sbližování komunit - besedy
Trendy ve vzdělávání – ZŠ,MŠ, Info MAP, Mistr učitel



Schvalování – Dokument MAP

Analytická část
Strategický rámec MAP do r. 2023
Roční akční plán (včetně PA)
Evaluace – per rollam – říjen 2017



USNESENÍ Č. 2/2017

Řídicího výboru k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim

19. září 2017 od 15 hodin na Městském úřadě v Chrudimi, velká zasedací místnost

Řídicí výbor schvaluje:

1. finální Dokument MAP - aktualizovanou Analytickou část MAP k 19. 9. 2017,
- Strategický rámec MAP včetně doplněných opatření a aktualizovaného seznamu

investičních záměrů,
- roční akční plán včetně plánu vzdělávacích aktivit

2. informaci o pilotních aktivitách projektu a jejich výstupech
3. Schválil k dopracování dva logické rámce (Povolání pro život, Příroda – zdroj poznání)



MAP 2 –pokračuje ŘV, PS, PA

IMAP – KA
24-36 měsíců
Realizátoři MAP budou dělat dotazníkové šetření (MŠMT připraví podklady)
Popis ŘV – nově byli přidáni: zástupce obcí, kteří nezřizují školu
Finance dle počtu škol zapojených do projektu(zabezpečená alokace pro území)
Za území jen jeden projekt(jako nyní)
Vytvoření a činnost pracovní skupiny pro financování
Podpora škol v plánování – tzv. ŠAP
Vzdělávání ŘV – minimálně 1x za 3 roky se musí udělat vzdělání ŘV
PS pro snižování nerovností a k řešení přechodů ve vzdělávání mezi stupni vzdělávání 
(pracovní skupina inkluze)
Nově vzdělávání a osvěta rodičů
V týmu-odborník na IPs
Zapojení sociálních sítí



Šablony 2
ZŠ, MŠ, ZUŠ, školní družiny, školní kluby, SVČ – střediska volného času 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení 
zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školských zařízením 
pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností 
personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního 
pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou 
podporovány aktivity spolupráce se zaměstnavateli, mimoškolní aktivity a 
spolupráce s rodiči dětí, žáků a studentů. 
únor 2018, 30.dubna 2019_ 24 měsíců
Soulad s cíli MAP



Závěrem: a to je teprve začátek…
pokračujeme - web 

- spolupráce při hledání finančních zdrojů, 
dotační info, snižování administrativy,

- spolupráce se SRP, NS MAS, KAP
info k evaluaci – web MAP
seminář s Dr. Lidmilou Pekařovou
příprava týmů MAP2 - jako v roce 2015(setkání, dotazník, konzultace, 
spolupráce
zveřejnění odkazu a prezentace k MAP na webech obcí



USNESENÍ Č. 2/2017

Řídicího výboru k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim

19. září 2017 od 15 hodin na Městském úřadě v Chrudimi, velká zasedací místnost

Řídicí výbor schvaluje:

1. aktualizovanou Analytickou část MAP k 19. 9. 2017,
2. Strategický rámec MAP včetně doplněných opatření a aktualizovaného seznamu investičních záměrů,
3. roční akční plán včetně plánu vzdělávacích aktivit
4. informaci o pilotních aktivitách projektu a jejich výstupech
5. informaci o způsobu zpracování závěrečné evaluační zprávy,
6. informaci o přípravě projektu MAP2, IMAP,
7. informaci o pokračujících aktivitách do doby návazného projektu – web, dotační info, vzdělávací aktivity, stav

partnerství, info z KAP atd.
8. informaci o návazných projektech (šablony apod.
9. informace o přípravě logických rámců pro implementační aktivity MAP (Povolání pro život, Příroda-zdroj poznání)



Všem zapojeným partnerům a spolupracovníkům 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci při realizaci    

naší společné vize.

MAP je tu pro Vás!


