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Program:
Informace o plánovaných aktivitách a navazujícím MAP II
Informace o realizaci projektu MAP do konce roku 2017
Aktivity do Akčního plánu
Další...

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
 Sloučení výzev MAP II a Implementace MAP:
 2 hlavní aktivity:
 1. aktualizace a rozvoj MAP - proces plánování, prohloubení







akčního plánování ve školách, větší zapojení škol do procesu
plánování v území
2. financování opatření naplánovaných v MAP I
vyhlášení 15. listopad 2017 (avízo 1. listopad)
realizace projektu – 36 až 48 měsíců
alokace 3 mld. Kč – každé území bude mít zabezpečenou
alokaci
výpočet maximální částky pro ORP - 8 000 000 Kč + IZO
zapojené do realizace projektu spoluprací (MŠ, ZŠ a ZUŠ) x
100 000 Kč

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
 Ve všech projektech se musí rozvíjet funkční systém spolupráce

pro aktualizaci MAP v území.
 Proto se při předkládání žádosti o podporu posuzuje povinná
příloha dokladující zapojení zástupců škol v území potvrzená
ředitelem školy, a to:
 musí být zapojeno min 70% škol (podle IZO) zřizovaných v

ORP – dokládá se podpis zástupce školy, už ne zřizovatele
 ředitelé nebo pověření zástupci zapojených škol budou součástí

projektového týmu - člen pracovní skupiny

Novinky v aktivitě rozvoj a aktualizace
MAP
 Složení ŘV – noví povinní členové
 Povinné PS – pro čtenářskou gramotnost,

matematickou gramotnost, pro financování, PS
ředitelů/ zřizovatelů
 SR MAP a MAP schvaluje pouze ŘV
 Povinné a volitelné (nepovinné) podaktivity
 Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto

dokumentů:
 Aktualizovaný finální MAP s akčním plánem na dobu

minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAPII

Podporované aktivity
Řízení projektu
2. Rozvoj a aktualizace MAP
3. Evaluace
1.




Monitoring MAP
Hodnotící zprávy

4. Implementace MAP


povinně volitelné podaktivity – implementace
povinných opatření z MAP I
 povinnost vybrat minimálně jedno opatření
 volitelné podaktivity – implementace ostatních aktivit

Implementace
Povinně volitelná témata – implementace aktivit k naplnění povinných
opatření (žadatel volí min.jedno povinně volitelné téma):
a) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita.
b) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.
c) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem.
Volitelná témata:
a) Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření místního
akčního plánu (rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství v
základních školách)
b) Implementace aktivit k naplnění průřezových a volitelných opatření
místního akčního plánu (rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,
jazykových dovedností, sociálních a občanských kompetencí, kulturního
povědomí)

Implementace
Povinně volitelná témata a volitelná témata v aktivitě č. 4 budou
naplněna v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkluzivní vzdělávání
Otevřená škola
Předškolní vzdělávání
Rozvoj gramotností a kompetencí
Kompetence pro demokratickou kulturu
Regionální identita – spolupráce s komunitou
Polytechnické vzdělávání
Tvořivost, iniciativa a podnikavost
Kariérové poradenství

Akční plán MAP ORP ČB
Vazba na Strategický rámec MAP – Priority :
 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního
vzdělávání a výchovy v ORP České Budějovice
 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního
základního školství v ORP České Budějovice
 Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování
kvality a efektivity výchovy předškolního a školního
vzdělávání
 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a
neformálního vzdělávání a základních uměleckých
škol

AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ MAP
- Sestavení akčního ročního plánu – definování priorit,

konzultace s partnery, vypracování logických rámců pro
vybrané aktivity spolupráce

1. Aktivity jednotlivých škol:
- například: návrh jednotlivých škol na zlepšení přístupů,
metod, organizace práce, vzdělávání pedagogických
pracovníků uvnitř školy, návrh potřebných šablon apod.
- v podstatě návrh šablon pro školy

Plánované aktivity v rámci AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ
2. Aktivity spolupráce
-nejen spolupráce mezi školami, ale i například spolupráci mezi
školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání,
spolupráci mezi školami a sociálními službami, nebo mezi
základními a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli
apod.
-např. sdílený psycholog, spolupráce ohledně polytechnického
vyučování atd.
3. Infrastruktura
-vybrané investiční záměry a aktivity v území, které jsou přímo
využitelné ve výuce
-infrastruktura bude propojena s měkkými aktivitami, a to
minimálně tím, že na nákup infrastruktury je napojeno vzdělávání
učitelů, jak infrastrukturu používat ve výuce efektivně, nebo
aktivity sdílení.

Akční plán MAP ORP ČB – Předškolní
vzdělávání
Výstupy z PS a minulých setkání: - návrh aktivit
 Příklady dobré praxe, ukázka učitelům, co kde jinde jak funguje, co
se povedlo, sdílení zkušeností
 Vzdělávání pedagogů, např. jak správně nastavit práci ve velkých
skupinách, možnost kouknout se na běžnou práci ve speciálních
školkách, praktické zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
 provázanost a spolupráce MŠ a ZŠ na aktivitách v konkrétní
lokalitě
 Spolupráce s dalšími organizacemi, využití prostor nově
moderně vybavených MŠ, především neformálního vzdělávání a
komunitních setkávání rodin s dětmi i mezigeneračně

Akční plán MAP ORP ČB – Základní
vzdělávání
Výstupy z PS a minulých setkání: - návrh aktivit

 polytechnická výuka - spolupráce s JHK, SŠ a PF JČU
 obecně provázanost a spolupráce SŠ a ZŠ, ZŠ a MŠ
 podpora jazykové výuky
 badatelské vzdělávání
 oborové vzdělávání učitelů - osobnostní plán rozvoje,

profesní portfolio, rozvojový plán školy
 setkávání, výměny zkušeností, teambuilding, exkurze

Akční plán MAP ORP ČB – Neformální a
zájmové vzdělávání
Výstupy z PS a minulých setkání: - návrh aktivit

 kurzy, workshopy, metodické podklady, nákup pomůcek,

jak přispět v problematických oblastech pregramotností a
dovedností v neformálních vzdělávání a jejich aktivitách

Akční plán MAP ORP ČB
 Doplnění/ ubrání aktivit v Akčním plánu?
 Jednotlivé PS – rozpracují aktivity týkající se jejich oblasti – podklad

mailem členům PS – odevzdání do 31.10.
 Termín příštího setkání pracovních skupin (6., 7. nebo 8.11.):
 PS Předškolní vzdělávání a péče – termín….
 PS Základní vzdělávání – termín…
 PS Neformální a zájmové vzdělávání – termín…..
 Společná diskuze členů pracovních skupin, dopracování – předpoklad do

15.11.
 Prioritizace aktivit/ oblastí podporovaných v Implementaci MAP – rozeslání

všem subjektům, veřejné připomínkování – ukončení předpoklad do 29.11.
 Zapracování, kompletace dokumentu MAP – Analytická část, Strategická

část včetně Strategického rámce a Akčního plánu
 Schválení ŘV, předání do zastupitelstev obcí – předpoklad první polovina

prosince

Akční plán MAP ORP ČB – rozpracování aktivit
Číslo a název
aktivity:
Vazba na cíl

Vazba na opatření
Typ aktivity
Charakteristika
aktivity:

Nositel projektu:
Spolupráce
subjektů:
Indikátor:
Harmonogram

Předpokládané náklady

Zdroje financování

MAP ORP ČB současnost
 finální dokument MAP včetně analytické části,

strategické části včetně Strategického rámce a akčního
plánu bude odevzdán do konce roku
 musí ho schválit min 70% zřizovatelů z ORP
 12.10.17 - osloveny subjekty ohledně možnosti
aktualizace Strategického rámce MAP – do 11.11.
2017, poté zapracování, veřejné připomínkování

MAP ORP ČB - Plánované akce do konce roku:
 Informace o MAP na Setkání škol zřizovaných

městem ČB - Frymburk 3.11.2017
 Setkávání pracovních skupin – listopad – termín
PS ZŠ, PS MŠ, PS Neformál
 Konference MAP ORP ČB pro zástupce škol a
zřizovatele – 6.12.2017?
 Jednání ŘV MAP – schválení dokumentu MAP prosinec
 Výjezdní zasedání?
 Vzdělávací semináře?

Děkujeme za Vaši účast
Kontakty – realizační tým MAP:
Ing. Marta Krejčíčková – hlavní manažerka projektu MAP Č.B.

Mail: krejcickova@masrozkvet.cz, Tel: 773187564
Ing. Jaroslava Janáčová
Mail: mitasova@masrozkvet.cz, Tel: 775508564

