sestavení Řídícího výboru

VÝSTUP: popis vzniku partnerství, dokumenty dokládající vznik
VÝSTUP: prezenční listiny ze společných jednání

A Rozvoj partnerství

tematická setkání ředitelů a zřizovatelů

iniciovat a posílit vazby mezi aktéry v území

získávání a sdílení praktických zkušeností
spolupráce s IP - oblast Strategické řízení
Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: potřeby a plány aktivit

účast na vzdělávání a konferencích
sběr doplňujících dat z území

Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti
Syntéza strategických záměrů a dokumentů vzdělávání v území
Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů
1 Analýza
Vymezení prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou oblast
Projednání analytické části MAP

workshopy s cílem nalezení shody na
prioritních oblastech

zaslání návrhu partnerům
Informování partnerů o vytvořené analýze

VÝSTUP: Analytická část MAP
nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do r. 2023 pro rozvoj v oblasti
předškolního a základního vzdělávání

jednání ŘV - stanovení vize
workshopy s partnery
kulaté stoly s partnery

stanovení Priorit a popis jejich vazeb na existující strategie

konzultační proces - stanovení dlouhodobých priorit

zaslání návrhu všem partnerům
sběr připomínek
jednání ŘV - stanovení priorit

využití expertů v daných oblastech

2 Strategický rámec MAP

pracovní skupiny

B Dohoda o prioritách

sestavení Strategie naplnění priorit, cílový stav v roce 2023
jednání ŘV - návrh Strategického rámce MAP
jednání ŘV - soulad investičních potřeb s návrhem Strategického rámce MAP
informování a projednání návrhu Strategie v rámci partnerství

A1 Akční plánování

jednání ŘV - schválení Strategického rámce MAP do roku 2023
VÝSTUP 1: Strategický rámec MAP do roku 2023
VÝSTUP 2: Strategická část MAP
průběžný sběr návrhů a podnětů investičních akcí
jednání ŘV - projednání, aktualizace a schválení investičních potřeb se Strategickým
rámcem MAP
aktualizace Strategického rámce MAP
VÝSTUP: vytvoření Dohod o investicích mezi organizacemi, kterých se to týká; příp.
souhlas zřizovatele
ÚKOL: ukončení aktivit do 6-ti měsíců od začátku realizace
jednání ŘV - deﬁnování priorit, které se budou rozpracovávat do AP
konzultace s partnery - sběr námětů pro konkrétní aktivity
sestavení akčního ročního plánu

jednání s partnery - návrh plánu akcí pro rozpracování priorit
jednání s partnery - zapracování aktivit spolupráce
jednání ŘV - projednání návrhů aktivit, schválení AP

rozhodnutí, pro jaké aktivity spolupráce budou zpracovány logické rámce
C Akční plánování

jednání ŘV

rozhodnutí, pro jaké jiné projektové záměry budou zpracovány do fáze přípravy
projektů
informování partnerů o AP na příští rok
VÝSTUP 1: Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce
VÝSTUP 2: Finální verze MAP

realizace aktivit a dosahování cílů MAP

společné vzdělávání, sdílení zkušeností, vzájemné informování, stáže a hospitace,
kolegiální formy podpory, poradenství

tvorba výsledků a výstupů projektu
vzdělávací aktivity

aktivní práce s cílovými skupinami
monitoring průběhu MAP i projektu
věcné plnění aktivit projektu

D Budování znalostních kapacit
Realizační tým

VÝSTUP 1: prezenční listina ze vzdělávací akce
VÝSTUP 2: hodnocení přínosu vzdělávání - hodnotící zpráva

Řízení projektu

zajištění potřebných pokladů a analýz
výběr dodavatelů vč. vzdělávacích aktivit

A2 Realizace plánů - NETÝKÁ SE NAŠEHO MAP

přenos výsledků mezi dílčími týmy a informování aktérů a veřejnosti
vyhodnocení procesů partnerství
doporučení a úpravy procesů MAP
volitelná aktivita - Tvorba navazujícího MAP

A3 Evaluace

VÝSTUP 1: Průběžné a závěrečná evaluační zpráva (povinné výstupy)
VÝSTUP 2: Logické rámce aktivit spolupráce (nepovinný výstup)
VÝSTUP 3: Dohody na realizaci aktivit spolupráce (nepovinný výstup)

identiﬁkace dotčené veřejnosti
označení nositelů dílčích částí nebo klastrů škol
vytvoření rozhodovacích a poradních orgánů
vytvoření Základní struktury partnerství - koncept organizační struktury

stanovení principů spolupráce
vytvoření ŘV MAP
vytvoření systém garantů, pracovních skupin a dalších pracovních a
poradních orgánů

vytvoření Komunikační strategie
vytvoření organizační struktury

A4 Řízení MAP

popis fungování MAP

projednání v rámci partnerství

návrh systému - jaké jsou zapojené subjekty, způsoby informování, připomínek atd.

VÝSTUP 1: Aktualizace seznamu zapojených škol a vyznačení výběru aktérů, kteří
budou pravidelně
informováni, a těch, kteří potvrdili zájem o aktivní spolupráci v partnerství
VÝSTUP 2: Vytvoření seznamu relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do
15 let (mimo školy)
VÝSTUP 3: vytvoření reprezentativního zastoupení partnerů spolupracujících na
přípravě MAP
VÝSTUP 4: vytvoření Implementačního plánu MAP
VÝSTUP 5: vytvoření Principů MAP

vždy po konzultaci s partnery - připomínkové řízení a vypořádání připomínek
ÚKOL: vždy 1x za 6 měsíců

3 Investiční priority

