Projekt MAP II. na Českobudějovicku nabírá na obrátkách
Úvodem krátké připomenutí: od září 2016 do prosince 2017 probíhal na Českobudějovicku
projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České
Budějovice (zkráceně „MAP“), jehož realizátorem byla MAS Rozkvět, z.s. za podpory dalších
místních akčních skupin působících na Českobudějovicku, města České Budějovice i dalších
partnerů, do tohoto projektu se postupně zapojilo více než 70 školských zařízení a vzdělávacích
institucí.
Pro zapojené subjekty – MŠ, ZŠ i zájmového a neformálního vzdělávání a jejich zřizovatele - tento
projekt vytvořil mj. řadu možností k setkávání se a sdílení zkušeností, názory, problémy a potřeby,
ale také nápady a návrhy možné budoucí spolupráce.
Svou účast v tomto partnerství, ochotu dále spolupracovat a společně se podílet na rozvoji kvality
vzdělávání v regionu ORP České Budějovice následně potvrdila drtivá většina aktérů MAP –
zřizovatelů škol a také jednotlivé školy a další partneři - písemným souhlasem se zařazením do
navazujícího projektu MAP II. ORP ČB, vznikla tak široká platforma spolupráce.
Již před zahájením realizace MAP II. projevilo zájem o zapojení se do projektu 126 škol
z celkového počtu 139 škol zřizovaných v území správního obvodu ORP České Budějovice.
Projekt byl zahájen v červnu 2018 a na jeho celkovou realizaci máme 4 roky.
Již v červnu byla „ z MAPu II.“ zajištěna doprava žáků základních škol na interaktivní výstavu
Dobrodružství s technikou. Dále se uskutečnilo několik seminářů vzdělávání pedagogických
pracovníků a kooperačních setkání pracovních a tématických skupin a jednání Řídícího výboru
MAP II ORP ČB. Velmi pozitivní ohlas byl mj. z akce, kterou uspořádala Jihočeská hospodářská
komora, kooperační partner projektu, pro výchovné poradce škol – vynikající zprávou je, že
rodičům a žákům, kteří si letos budou vybírat střední školu, může s volbou dalšího vzdělávání
pomoci nový kariérní nástroj Salmondo; jednotlivé ZŠ obdržely licence k užívání tohoto
softwarového produktu a zásadním způsobem tak rozšířily své možnosti v kariérovém
poradenství.
Na výborné úrovni je také naše spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.
Společně připravujeme vzdělávací programy pro učitele ZŠ a MŠ v oblasti IT technologií,
polytechnickém vzdělávání, ale hlavně v doposud opomíjené oblasti práce s nadanými žáky.
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Projekt MAP II. ORP ČB tedy nabírá na obrátkách. Aktuality, pozvánky na semináře a kurzy,
nabídky spolupráce i termíny dalších akcí sledujte i nadále na našich webových stránkách
www.mapvzdelavani.cz.
Aktuálně probíhá další aktualizace Strategického rámce MAP - připomínáme tedy všem
zřizovatelům a jednotlivým školám, aby do konce listopadu 2018 zasílali mailem nebo
prostřednictvím datové schránky své návrhy na investiční akce, např. na rekonstrukce objektů škol
či jejich modernizace a vybavení. Aktualizace dokumentu SR MAP ORP Č. Budějovice bude
projednána Řídícím výborem v prosinci 2018, tento dokument bude platný nejméně do 07/2019
bez možnosti dalších změn.
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