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Základní informace o MAP
- realizace projektu: od 1.1.2016 - 31.12.2017
- 15.11.17 otevřena výzva MŠMT na MAPII – info viz dále
- cílem MAP je společné plánování, setkávání a
sdílení aktivit v území ORP České Budějovice
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v
mateřských a základních školách,
- podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání.
- zjištování plánovaných projektů, aktivit a priorit ve
vzdělávání

Základní informace o MAP
Kooperační partnerství v rámci projektu „MAP ORP ČB“
tvoří:
Město České Budějovice,
MAS Rozkvět,z.s.,
MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.,
MAS Pomalší, o.p.s.,
MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.
MAS Sdružení Růže, z.s.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP ORP ČB
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Partnerství v rámci MAP ORP ČB

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
MAP ORP ČB

PRACOVNÍ SKUPINY
MAP ORP ČB

REALIZAČNÍ TÝM
MAP ORP ČB

Řídící výbor MAP
- Zástupce realizátora projektu MAP
Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. - klíčová manažerka projektu MAP ORP České Budějovice

- Zástupce Jihočeského kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák - člen zastupitelstva Jihočeského kraje a Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost
- Zástupce zřizovatelů škol
Ing. Jana Stluková - odborný pracovník odboru školství a tělovýchovy OŠT Magistrátu města České
Budějovice
Ing. Jaroslav Houba – starosta obce Sedlec – zřizovatel Mateřské školy Sedlec
- Vedení škol, výborní učitelé
Mgr. Jaroslava Dědková – ředitelka EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.

Mgr. Jana Rychlíková - ředitelka Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
Mgr. Zdeňka Hucková - ředitelka Základní škola a Mateřská škola Olešník
Mgr. Miroslav Kůs – ředitel Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
Ing. Dana Walterová – ředitelka ZŠ Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Mgr. Petr Divíšek – ředitel ZŠ Šindlovy Dvory
- Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání:
Daniela Kyznarová - Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže

Řídící výbor MAP
- Zástupci základních uměleckých škol ZUŠ
Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
- Zástupce KAP
Ing. Martin Kolář - oddělení evropských fondů a strategií, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Jihočeského kraje

- Zástupce MAS
Ing. Eva Tarabová - MAS Pomalší, o.p.s.
Mgr. Michal Jarolímek – MAS Sdružení Růže, z.s.
Ing. Mirka Machová – MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
Ing. Anna Hotárková – MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s
Ing. Jaroslava Mitášová - MAS Rozkvět, z.s.
- Zástupce IPRÚ
Mgr. Naděžda Procházková - pracovník odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice,
člen zpracovatelského týmu IPRÚ
- Zástupce rodičů:
Ing. Jitka Lejsková
- Zástupce dalších organizací
Lenka Vohradníková, DiS. - zástupce Jihočeské hospodářské komory – ředitelka Oblastní kanceláře České
Budějovice

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. - zástupce Jihočeské univerzity – proděkan Pedagogické fakulty

Jednání řídícího výboru MAP ORP ČB

Jednání Řídícího výbor MAP
-5. setkání ŘV dne 11.10.2017 - výjezdní jednání ŘV MAP zrušeno z důvodu
nízké účasti

- 27.6.2017 - Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně schválení aktualizace SR
MAP
- 4. setkání ŘV dne 16.5.2017, Frymburk
- 28.12.2016 - Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR
MAP;
- 3. setkání ŘV dne 22.9.2016, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, Vltava, České
Budějovice
- 29.6.2016 - Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení SR MAP
- 2. setkání ŘV dne 1.6.2016, Základní škola, Matice školské 3, České
Budějovice
- 1. setkání ŘV dne 30.3.2016, ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

Setkávání Pracovních skupin
- PS Základní vzdělávání:
26.1.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích,
30.3.2017, Základní a mateřské škole Šindlovy Dvory
7.11.2017, Základní škola Pohůrecká
- PS Předškolní výchova:
1.2.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích
1.3.2017, Salesiánské středisko mládeže- DDM, České Budějovice
8.11.2017, MŠ J. Opletala
- PS Zájmové a neformální vzdělávání:
24.4.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích
6.11.2017, DDM České Budějovice
- Společné jednání členů PS:
19.10.2017 ,Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice;

Setkávání Pracovních skupin

Členové pracovních skupin

Do MAP zapojeno 92 subjektů ORP

Veškeré informace na webu
www.mapvzdelavani.cz

www.mapvzdelavani.cz
Sdílení informací napříč Jihočeským krajem
• online nástroje – diskuzní fóra, chaty, sdílení
dokumentů…
• zapojeno 12 ORP z Jižních Čech (ze 17)
• možno zapojit téměř 500 základních a mateřských
škol z Jižních Čech
• sdílení informací v místě, ve vašem regionu

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání
MAP ORP ČB
 dokument MAP obsahuje:
 Analytická část
 Strategická část včetně Strategického rámce MAP
 Akční plán na rok 2018/2019
 Finální dokument MAP (zpracován předpoklad

začátkem prosince) –předán zastupitelstvům, musí ho
schválit min 70% zřizovatelů z ORP

Strategický rámec MAP ORP ČB
 12.10.17 - osloveny subjekty ohledně možnosti

aktualizace Strategického rámce MAP – do 11.11. 2017,
poté zapracování, veřejné připomínkování
 Nyní 205 Investičních záměrů v SR MAP
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Akční plán MAP ORP ČB na rok 2018/ 2019
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 - realizujeme
 Společné jednání PS 19.10. - doplnění/ ubrání aktivit v Akčním plánu

 členové PS – rozpracovali aktivity týkající se jejich oblasti (do 1.11.)
 Společné dopracování v pracovních skupinách (6.11. PS Zájmové a

neformální vzdělávání, 7.11. PS ZŠ, 8.11. PS MŠ)
 Diskuze členů pracovních skupin, zapracování připomínek – 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 – seznam Aktivit pro MŠ
1. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP České Budějovice
1.1 Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí stávajících objektů
• Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov mateřských škol
• Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
• Využití venkovních prostranství u mateřských škol
• Venkovní učebny
• Zahrady/ přírodní zahrady
• Vznik a rozvoj dětských skupin
• Úprava prostor pro 2-leté děti
• Odstraňování bariérovosti
1.2 Modernizace vybavení mateřských škol
• Vybavení pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol
• Vybavení pro polytechnickou výchovu
• Vybavení pro čtenářskou pregramotnost
• Vybavení pro matematickou pregramotnost
• Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu
1.3 Zvyšování kvality předškolní výchovy
• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ včetně teambuildingových činností
• Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků MŠ včetně teambuildingových činností
• Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - jak správně nastavit práci ve velkých skupinách, praktické
zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
• Rozšiřování spolupráce s rodiči
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí
• Zavádění a rozšiřování spolupráce s místní komunitou
• Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím her a programů, spolupráce s místní knihovnou
• Rozvoj logického myšlení prostřednictvím her a programů, rozvoj matematické pregramotnosti
• Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
• Posilování mezinárodní spolupráce
• Personální podpora (školní asistent, chůva, speciální pedagog, školní psycholog a další)

Akční plán MAP ORP ČB – seznam Aktivit pro ZŠ
2. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP České Budějovice
2.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
• Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov základních škol
• Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
• Využití venkovních prostranství u základních škol
• Venkovní učebny
• Zahrady/ přírodní zahrady
• Sportoviště
• Dopravní hřiště
• Odstraňování bariérovosti
2.2 Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
• Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním odborných učeben
• Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním kmenových učeben
• Vybavení za účelem zkvalitnění dopravní a zdravotní výuky
• Vybavení pro polytechnickou výchovu
• Vybavení pro čtenářskou gramotnost
• Vybavení pro matematickou gramotnost
• Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu

Akční plán MAP ORP ČB – seznam Aktivit pro ZŠ
2.3 Zvyšování kvality základního vzdělávání
• Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách - motivace žáků ke čtení, čtenářské kluby, spolupráce
s místními knihovnami, nové metody ve výuce zaměřené na čtenářskou gramotnost
• Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách - podpora zájmu žáků o matematiku, kluby zábavné
logiky a deskových her, využití nových metod výuky
• Zlepšování podmínek pro rozvoj jazykové výuky
• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (osobnostní plán rozvoje, profesní portfolio, rozvojový
plán školy apod.)
• Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků ZŠ
• Setkávání, výměny zkušeností, teambuilding, exkurze pro pedagogický sbor v rámci školy
• Kultivace vnitřního klimatu školy (možná témata např. sebereflexe, syndrom vyhoření, práce s problematickým
žákem, kolektivem apod.)
• Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
• Zavádění badatelského vzdělávání včetně činnostního učení
• Personální podpora (správce sítě, ICT technik, školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální
pedagog a další)
• Sdílený poradce v právních oblastech, projektový manažer
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, spolupráce s místní knihovnou
• Rozvoj lokálního kulturního povědomí žáků a patriotismu
• Rozšiřování tématických projektových dnů na ZŠ
• Zvyšování participace žáků a zavádění žákovských parlamentů,popř. Dětských zastupitelstev
• Posilování mezinárodní spolupráce včetně výměnných pobytů a výjezdů žáků do zahraničí

Akční plán MAP ORP ČB – Aktivity spolupráce
3 Spolupráce - Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního a
školního vzdělávání
3.1 Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím společných projektů a
aktivit
• Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých MŠ
• Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých ZŠ
• Stáže pedagogů v zahraničí
• Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí z MŠ na ZŠ
• Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ
• Zavádění a rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi, využití prostor nově moderně vybavených MŠ
• Spolupráce a sdílení zkušeností mezi MŠ
• Zavádění spolupráce MŠ se speciálními MŠ
• Rozšiřování polytechnické výuky – spolupráce škol s JHK (včetně spolupráce s firmami), SŠ, VŠ
• Exkurze pedagogů a žáků do středných škol,přechod dětí ze ZŠ na SŠ/ SOŠ
• Tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ i MŠ
• Zvýšení informovanosti zřizovatelů v oblasti školství
• Den Techniky - polytechnická kooperace
• Zapojování odborníků z praxe do výuky na školách
• Propojení kariérového poradenství na ZŠ s personalisty firem, včetně exkurzí ve výrobních provozech firem
• Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež atd.) - prevence
sociálně patologických jevů
• Aktivity pro děti v době prázdnin (příměstské tábory s různým zaměřením – na techniku, biologii, jazyky apod.)
3.2 Excelentní centra a sdílená pracoviště
• Vytvoření sítě škol na podporu polytechnické výuky (včetně zlepšení vybavení, dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, kooperace se zaměstnavateli a SŠ/SOŠ)
• Vybudování excelentních vzdělávacích center pro MŠ, ZŠ i SŠ
• Zajištění dopravy a dopravní obslužnosti

Akční plán MAP ORP ČB – Další vzdělávání
4 Další vzdělávání - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a základních
uměleckých škol
4.1 Rekonstrukce a modernizace objektů zájmového a neformálního vzdělávání za účelem rozšíření a zkvalitnění
poskytování služeb
• Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov
• Zajištění vhodných prostor pro školní družiny a kluby
• Rozšiřování využití prostor pro volnočasové aktivity a neformální vzdělávání (učebny, klubovny,apod.) včetně
vybavení
4.2 Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání
• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - kurzy, workshopy, metodické podklady, jak přispět
v problematických oblastech pregramotností a dovedností v neformálním vzdělávání a jejich aktivitách apod.
• Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků
• Posilování mezinárodní spolupráce včetně výměnných pobytů a výjezdů žáků do zahraničí
• Personální podpora (školní asistent, sociální pedagog, koordinátor podpory nadání, kariérový poradce,sociální
pedagog, speciální pedagog a další)

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

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
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
137 IZO v ORP ČB
max 21 700 000 Kč pro ORP ČB

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
1.

•

•

Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně
procesu strategického plánování v samotných školách,
prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a
rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další
subjekty.
Výsledek: Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP,
včetně tvorby akčních plánů.

3. Evaluace
•

Monitoring a evaluace MAP, Sebehodnotící zprávy

4. Implementace MAP
•
•

povinně volitelné podaktivity – implementace povinných opatření z
MAPI - 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
rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

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

1. Inkluzivní vzdělávání (Podpora pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení a speciálních pedagogů při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných
opatření do praxe škol a školských zařízení prostřednictvím síťování, poradenství,
mentoringu, metodického vedení, supervize a spolupráce škol, školních
poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení atd.)

2. Otevřená škola (Podpora a prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů a
možnosti sdílení profesních zkušeností, a to jak v ZŠ, tak v MŠ. Prohloubení a
podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol. Podpora aktivit budujících pozitivní
klima v pedagogickém sboru atd.)

3. Předškolní vzdělávání (Usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ
prostřednictvím zavádění nových metod a forem práce, podpora spolupráce MŠ a ZŠ
s cílem výměny zkušeností pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi se
SVP, spolupráce a síťování vedoucích pedagogických pracovníků MŠ s cílem
výměny zkušeností, podpora spolupráce MŠ, sociálních služeb a poskytovatelů
sociálních služeb ve spolupráci s rodinou…)

Implementace
4. Rozvoj gramotností a kompetencí (Podpora spolupráce škol, vzdělávacích,
kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních
vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO a dalšími subjekty) v rozvoji gramotností
a kompetencí, a to zejména u žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím
síťování relevantních aktérů…)

5. Kompetence pro demokratickou kulturu (Občanské vzdělávání a výchova k
demokratickému občanství, včetně zapojení participace dětí, žáků a rodičů na chodu školy,
žákovské parlamenty, podpora komunitních a rodinno-komunitních programů usilujících o
zapojení komunity včetně rodin, obyvatel společenství a společenských organizací atd.

6. Regionální identita – spolupráce s komunitou (spolupráce škol, sdílení
dobré praxe a propojení neformálního, zájmového a odborného vzdělávání v území.
Podpora zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro aplikaci místně zakotveného
učení se zdůrazněním vazby na ekologická, kulturně - sociální a ekonomická témata, …)

Implementace
7. Polytechnické vzdělávání (rozvoj spolupráce MŠ a ZŠ a organizací
neformálního vzdělávání prostřednictvím síťování relevantní aktérů ve vzdělávání, výměny
zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, NNO a dalšími odborníky v dané oblasti,
podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ a ZŠ o polytechnické vzdělávání - technické,
přírodovědné i environmentální vzdělávání cestou intenzivní spolupráce subjektů atd.)

8. Tvořivost, iniciativa a podnikavost (Podpora spolupráce mezi školami
vzájemně a mezi školami a dalšími školskými/ vzdělávacími zařízeními a organizacemi,
sdílení dobré praxe a propojení formálního a neformálního vzdělávání se zaměřením na
iniciativu, kreativitu a zvýšení podnikatelských kompetencí žáků ZŠ včetně žákovských
parlamentů a miniprojektů…)

9. Kariérové poradenství (Podpora kariérového poradenství prostřednictvím
síťování a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců na
základních školách, aktivní zapojení rodičů, především propojení rodič – zaměstnavatel do
problematiky volby povolání, navázání spolupráce se SŠ, které nerealizují aktivity v
projektech výzvy Implementace KAP I ….)

Nepodporované aktivity
• Aktivity hrazené z výzev na zjednodušené projekty.
• Aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách
zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona.
• Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, pořízení
dlouhodobého hmotného/nehmotného investičního majetku.
• Realizace vzdělávacích kurzů pedagogických pracovníků uvedených v
databázi DVPP.
• Zahraniční pobyty dětí a žáků ZŠ.
• Adaptační pobyty dětí a žáků, vícedenní akce typu motivačního
soustředění.
• Pohybové (sportovní) aktivity.

MAP ORP ČB - Plánované akce do konce roku
6.12.2017 Konference MAP Místní akční plán
vzdělávání na Českobudějovicku
(8.30 hod, hotel Budweis)

+ odpoledne jednání ŘV MAP
registrace zde (web MAP ORP ČB)

MAP ORP ČB - Plánované akce do konce roku
Nabídka seminářů:
 15.11. Seminář Koučování - cesta k vlastnímu rozvoji a
uskutečnění změny; registrace na webu MAP zde (7 volných
míst)
 15.12. Seminář Komunikace s žákem s nežádoucími
projevy chování; registrace na webu MAP zde (7 volných
míst)
 21.,22.,23.11. vzdělávací program k Polytechnice

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

