ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ A DOKUMENTŮ
VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN
V následující tabulce jsou uvedeny existující strategické záměry a dokumenty v rámci České
republiky, které mají souvislost s oblastí vzdělávání, a to včetně odkazu na daný strategický záměr či
dokument. V tabulce je dále zmíněno, zda je dokument či záměr pouze v celkovém souladu s MAP II
či jsou údaje z něj využity i v rámci některé z kapitol analytické části MAP II. Pod tabulkou následují
bližší informace k jednotlivým strategickým záměrům a dokumentům.
Popis využití
dokumentu v analýze
MAP II

Název dokumentu

Odkaz na dokument

Strategie a dokumenty na národní úrovni
Strategický rámec Česká
republika 2030

Celkový soulad s MAP II

https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly
/#dobrevladnuti

Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
České republiky na období
2015 - 2020

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Předškolní a
Základní vzdělávání

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstviv-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-arozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

Strategie vzdělávací politiky ČR
do roku 2020

Celkový soulad s MAP II

http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2
020_web.pdf

Akční plán inkluzivního vzdělávání
na období 2016 – 2018

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Předškolní a
Základní vzdělávání

http://www.vzdelavani2020.cz/images_ob
sah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

Strategie digitálního vzdělávání
do roku 2020

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Digitální
technologie ve školách

http://www.vzdelavani2020.cz/images_ob
sah/dokumenty/strategie/digistrategie.pd
f

Koncepce podpory mládeže
2014 - 2020

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Neformální a
zájmové organizace

http://www.msmt.cz/file/33599/

Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Předškolní
vzdělávání

http://www.msmt.cz/file/45304/
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Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Základní
vzdělávání

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_201
7.pdf

Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Základní
umělecké školy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-programpro-zakladni-umelecke-vzdelavani

Strategie na vyšších územních úrovních
Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
Plzeňského kraje 2016 - 2020

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Předškolní
vzdělávání

http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/dlouhodoby-zamervzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavyplzenskeho-kraje-2016-2020

Regionální akční plán Plzeňského
kraje Strategie regionálního
rozvoje 2014 - 2020

Celkový soulad s MAP II

http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/aktualizace-c-2regionalniho-akcniho-planu-plzenskehokraje

Místní strategie na menších územních úrovních
Strategie území správního
obvodu ORP Horšovský Týn
v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství
a bezpečnosti
a pořádku v obcích

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Předškolní a
Základní vzdělávání

http://www.smocr.cz/obcesobedocs/Hor%C5%A1ovsk%C3%BD%20T%C3
%BDn/SD_Hor%C5%A1ovsk%C3%BD%20T
%C3%BDn.pdf

Strategie území správního
obvodu ORP Domažlice v oblasti
předškolní výchovy
a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství
a bezpečnosti
a pořádku v obcích

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Předškolní a
Základní vzdělávání

http://www.svazekdomazlicko.cz/e_down
load.php?file=data/titulka2/45csright_6.p
df&original=Strategie+%C3%BAzem%C3%
AD+spr%C3%A1vn%C3%ADho+obvodu+O
RP+Doma%C5%BElice.pdf

Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje na období
2014–2020

Celkový soulad s MAP II +
Kapitola Sociálně
vyloučené lokality

http://www.masceskyles.cz/strategie2014-2020/sclld/strategie-komunitnevedeneho-mistniho-rozvoje-mas-ceskyles-zs-na-obdobi-2014-2020-/
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STRATEGICKÝ RÁMEC ČESKÁ REPUBLIKA 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by
se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. Jeho naplnění by mělo zvýšit
kvalitu života v České republice a nasměrovat naši zemi k rozvoji, který bude udržitelný po sociální,
ekonomické i environmentální stránce.
Pro potřeby MAP II je důležitý čtvrtý cíl a jeho jednotlivá specifika: Vzdělávání rozvíjí
individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporuje soudržnou
společnost orientovanou na udržitelný rozvoj.
 Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v útlém věku
na talentované a netalentované a omezuje závislost vzdělávacích drah a výsledků na jejich
socioekonomickém zázemí.
 Systém vzdělávání podporuje učitele, učitelky a další vzdělavatele, aby ve vzdělávání dokázali přinášet
potřebné změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání v měnícím se světě. Je otevřený
intenzivnímu kontaktu s reálným světem a zapojuje všechny aktéry ve vzdělávání.
 Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji přenositelných kompetencí, potřebných pro aktivní
občanský, profesní i osobní život. Systém zahrnuje přiměřený všeobecný základ nezbytný pro další
vzdělávání, zapojení do společnosti i pro porozumění vzájemné provázanosti současného světa.
 Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje se jak na profesní
vzdělávání, tak i na vzdělávání v oblasti přenositelných dovedností.

Neméně důležitý je pak cíl v kapitole 6: Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými
vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj participativních a deliberativních dovedností občanů
a občanek.

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY
NA OBDOBÍ 2015 – 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 20152020 navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení
dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění
2. stupně základního vzdělávání, podpora středního odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol
a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce
a kariérní systém a standard profese učitele.
Strategie rozvoje regionálního školství je postavena na třech základních pilířích.
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1. Vzdělávání pro budoucnost: Společnost současné doby je společností rychlých změn (technologických,
ekonomických, společenských a environmentálních), které ovlivňují ekonomiku a ve svém důsledku
celou společnost. Pro budoucí období, které přesahuje období Dlouhodobého záměru, je třeba počítat
s tím, že cíle a obsah vzdělávání bude třeba budoucím trendům výrazněji přizpůsobit.
2. Snižování nerovnosti ve vzdělávání: Je významným úkolem pro vzdělávací soustavu, aby každému
jednotlivci vzdělávání umožnila maximálně rozvinout vlastní potenciál a byla zajištěna dobrá
dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny. Každému dítěti by
mělo být umožněno vstoupit již do počáteční etapy předškolního vzdělávání a ranou intervencí
podporovat zejména účast dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření i jejich rodiče. Již v této fázi
vzdělávání, ale i v následných etapách omezovat možnou budoucí neúspěšnost ve vzdělávání
prostřednictvím rozvoje kompetencí pedagogů a spolupráce škol s fungujícími poradenskými službami.
Základním předpokladem fungujícího vzdělávacího systému je jeho dobrá dostupnost a prostupnost
všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny, ale i omezování formální diferenciace
vzdělávacích cest na nižších stupních vzdělávání a podpora rovných šancí pro přechod
do sekundárního i terciárního vzdělávání.
3. Kvalita vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů: Úspěch společnosti je do značné
míry postaven na kvalitním vzdělávacím systému, který se opírá o erudované učitele. Míra kvality
vzdělávání je s odborností učitelů a jejich dalšími pedagogickými dovednostmi úzce propojena.
Významnou pozornost je tedy třeba v budoucím období soustředit na počáteční přípravu a průběžnou
profesní podporu učitelů.

Pro potřeby MAP II jsou důležité kapitoly A. Předškolní vzdělávání a B. Základní vzdělávání
a v nich uvedená jednotlivá opatření. Z těchto kapitol Dlouhodobého záměru ČR vycházíme taktéž
v kapitolách MAP II v analytické části kapitol o předškolním a základním vzdělávání.
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU 2020

Na základě důkladného zhodnocení současného stavu vzdělávací soustavy v České republice
stanovuje Strategie pro následující období tři průřezové priority:
 snižovat nerovnosti ve vzdělávání: Strategie usiluje o to, aby žádná společenská skupina
nebyla v přístupu ke školnímu vzdělávání znevýhodněna a aby vzdělávací příležitosti i výsledky
byly co nejméně ovlivněny takovými faktory, jako je pohlaví, socioekonomický status, region,
národnost, původ v kulturně odlišném prostředí (imigranti) apod., které jedinec nemůže
ovlivnit. Specificky se strategie zaměřuje na snížení podílu dětí, žáků a studentů, kteří
nedosahují ani základní úrovně očekávaných výsledků vzdělávání. Zjištění z mezinárodních
šetření totiž naznačují, že např. na konci povinné školní docházky v současnosti podíl těchto
žáků s nejhoršími výsledky oproti minulým letům obecně sice klesá, ale stále zůstává poměrně
vysoký. Vzdělávací systém však musí být koncipován tak, aby škola maximálně rozvíjela
potenciál všech dětí, žáků a studentů, tedy i těch s výukovými a sociokulturními problémy
a samozřejmě rovněž mimořádně nadaných.
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 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad: Strategie vychází
z předpokladu, že pro zlepšování učení a každodenních výukových a řídicích praktik ve škole je
třeba modernizovat počáteční přípravu učitelů a zároveň významně přispět k soustavnému
zlepšování jejich pedagogických dovedností a k dalšímu profesnímu rozvoji v průběhu kariéry.
 odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém: V posledních přibližně patnácti letech prošlo
řízení školské soustavy radikální proměnou. V souladu se záměry Bílé knihy došlo zejména
v oblasti regionálního školství k výrazné decentralizaci (převodu kompetencí z centrální
úrovně státní správy na úroveň krajské a obecní samosprávy) a podstatnému zvýšení
autonomie škol. Tyto změny uvolnily prostor pro inovace a participaci všech aktérů.
Decentralizace školství ovšem vedla i k velkému roztříštění řízení, k rozmělnění podpůrných
kapacit a k problémům s koordinací vzdělávacích politik na úrovni státu, krajů, měst a obcí.
Zvýšení autonomie škol vedlo ke zvýšení odpovědnosti škol, ale zároveň také až
k neúměrnému přesunu povinností na úroveň škol, a to bez dostatečné přípravy a podpory
ředitelů a dalších vedoucích pracovníků.

V uplynulé dekádě prošly téměř všechny části vzdělávací soustavy poměrně závažnými
proměnami, jejichž progresivní účinky se mohou plně projevit jen v dlouhodobě stabilních
podmínkách. S ohledem na tuto skutečnost nesměřuje Strategie k radikální přestavbě existujícího
vzdělávacího systému, ale zaměřuje se na cílené zlepšování činností ve všech částech a na všech
úrovních, zejména ale na jeho nejnižších stupních.
V těsné vazbě na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 jsou připraveny
navazující strategické dokumenty, které jednotlivé její priority a cíle rozpracovávají do konkrétních
opatření. V rámci dokumentu MAP II sice ze Strategie nečerpáme konkrétní data do analytické části,
nicméně je nezbytné dbát na to, aby cíle a jednotlivá opatření byly v souladu s touto Strategií.

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016 – 2018

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018 při svém zpracování vychází z priorit
stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a podrobněji definovaných opatření
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.
V roce 2018 bude zpracována zpráva o vyhodnocení plnění celého Akčního plánu inkluzivního
vzdělávání a bude zpracován návrh na období 2019 – 2020.
Akční plán je zpracován do 3 částí. Část A je zaměřena na prioritní úkol MŠMT, tedy závazné
úkoly MŠMT vůči Evropské komisi. Část B se zaměřuje na inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém. Tato
část je strukturována do 5 strategických cest, které vedou k naplnění vize inkluzivního a kvalitního
vzdělávacího systému (1. Čím dříve, tím lépe. 2. Inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny.
3. Vysoce kvalifikovaní odborníci. 4. Podpůrné systémy a mechanismy financování. 5. Spolehlivá
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data.). Část C má název Ze školy do práce a obsahuje soubor opatření a aktivit, které vedou k lepšímu
přístupu k zaměstnání a k celoživotnímu učení u cílové skupiny absolventů škol ohrožených na trhu
práce.
Z Akčního plánu z části A vycházíme v analytické části v kapitole o Základním vzdělávání.
Akční plán v části A definuje 3 úkoly:
1. Zrušení přílohy RVP ZV-LMP a revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
2. Prováděcí předpis k § 16 novely školského zákona.
3. Diagnostické nástroje.
Z části B pak vycházíme v analytické části v kapitole o Předškolním vzdělávání – konkrétně
o povinném předškolním vzdělávání.

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

Strategie digitálního vzdělávání v souladu s prioritami Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020 se zaměřuje na vytvoření vhodných podmínek a nastavení procesů, které
povedou k cílům, metodám a formám vzdělávání odpovídajícím současnému stavu poznání,
požadavkům společenského života i trhu práce, ovlivněným rozvojem digitálních technologií
a informační společnosti vůbec. Posláním Strategie digitálního vzdělávání je iniciace změn jak
v oblasti metod a forem vzdělávání, tak v oblasti cílů vzdělávání. Změn bude potřeba celá řada a nelze
očekávat, že všechny proběhnou do roku 2020. Strategie digitálního vzdělávání navrhuje opatření,
která zvýší konkurenceschopnost našeho vzdělávacího systému a jejichž nezavedení by
v dlouhodobém měřítku mohlo vyvolat značné problémy.
Za důležitou charakteristiku Strategie digitálního vzdělávání považujeme její otevřenost
do budoucna. Vývoj v oblasti digitálních technologií a v té souvislosti i obsahu vzdělávání či
vědeckých poznatků v pedagogice je velmi dynamický a nelze jej spolehlivě předvídat. V centru
pozornosti Strategie digitálního vzdělávání je tedy jedinec, který se s pomocí školy a dalších aktérů
vzdělávání vně školy musí stát všestrannou osobností, připravenou pro život a uplatnění v době, jejíž
mnohé charakteristiky v současnosti neznáme. Právě proto nelze Strategii digitálního vzdělávání
považovat za dlouhodobě statický dokument, je nutné jej pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat.

Strategie digitálního vzdělávání formuluje tři prioritní cíle, ke kterým budou směřovat první
intervence:
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 otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
 zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
 rozvíjet informatické myšlení žáků.

Těchto cílů nelze dosáhnout, aniž bude poskytnuta důsledná podpora učitelům. Učitelé
budou ti, kteří ponesou hlavní tíhu plánované transformace. Je třeba je získat na stranu plánovaných
změn, poskytnout jim širokou a pestrou nabídku vzdělávání a dostatek metodických materiálů
a ocenit adekvátním způsobem jejich aktivity při zavádění kreativních přístupů ke vzdělávání a inovací
do výuky. Na pozadí bude nutné zajistit budování a plynulý rozvoj digitální infrastruktury ve školách
a nediskriminační přístup k digitálním učebním zdrojům jak ve škole, tak mimo ni. Bude rovněž nutné
podpořit modernizační a inovační procesy jak ve výuce, tak v řízení škol a vzdělávacího systému
vůbec a současně s tím rozvíjet také způsoby sledování a hodnocení efektivity těchto procesů.
Všechny zmíněné prvky Strategie bude nutné významně podpořit aktivitami, které umožní
porozumění procesům začleňování digitálních technologií do vzdělávání širší veřejností.
Ve Strategii je popisován aktuální stav začleňování digitálních technologií do současných škol,
čehož je využito v analytické části, jelikož toto téma průřezově prochází jednotlivými tématy MAP II.

KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE 2014 – 2020

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 České republiky určuje strategické cíle
státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti vzdělávání
a mobility, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví
a zdravého životního stylu, mládeže s omezenými příležitostmi a dobrovolnictví. Zabývá se také
environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům
a informacím.
Přehled strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014 - 2020:
 Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům
 Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím
 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním
vzdělávání
 Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu
aktivnímu využití
 Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže
 Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže
 Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické
a duševní zdraví a morální odpovědnost
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 Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování
společenského a demokratického života
 Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a uznávání
dobrovolných činností
 Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi
 Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich
environmentální gramotnost
 Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií
 Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím

Z Koncepce se vychází v analytické části v rámci kapitoly Neformální a zájmové organizace.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP PV)

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí
předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích
institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání
v mateřských školách, v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, v lesních
mateřských školách a v přípravných třídách základních škol.
RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání
a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich
uskutečňování.
RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro
děti, a vytváří tak podmínky k tomu, aby každá škola, resp. pedagogický sbor, jakákoliv odborná
pracovní skupina, profesní sdružení či každý jednotlivý učitel mohli – za předpokladu zachování
společných pravidel – vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program.
RVP PV je dokumentem směrodatným nejen pro nositele předškolního vzdělávání (pro
učitele), ale také pro zřizovatele vzdělávacích institucí i jejich odborné a sociální partnery. RVP PV je
otevřeným dokumentem, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb
společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů dětí.
V rámci MAP II z RVP PV vycházíme zejména v analytické části v kapitole o předškolním
vzdělávání.
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP ZV)

RVP ZV:
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navazuje svým pojetím a obsahem na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových
vzdělávacích programů pro střední vzdělávání;



vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně
vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;



specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního
vzdělávání;



vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo;



zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními
funkcemi;



stanovuje standardy pro základní vzdělávání, jejichž smyslem je účinně napomáhat při
dosahování cílů stanovených v RVP ZV;



podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného
propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky
a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků;



umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení
dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků
nadaných a mimořádně nadaných;



je podkladem pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup
do středního vzdělávání.

RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle
měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků.
V rámci MAP II z RVP ZV vycházíme zejména v analytické části v kapitole o základním
vzdělávání.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP ZUV)

Výuka v základním uměleckém vzdělávání se řídí školními vzdělávacími programy (ŠVP)
základních uměleckých škol, které se řídí RVP ZUV. Ten je založen na principech:
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liberalizace vzdělávacího procesu, podpory vzdělávací autonomie ve školách,



profesní odpovědnosti učitelů a zavádění nových forem a metod do výuky,



zdůraznění směřování žáka k osvojování si klíčových kompetencí,



rovného přístupu k uměleckému vzdělávání v základních uměleckých školách,



udržování a rozvíjení kulturních tradic.

ZUV poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech – hudebním, tanečním,
výtvarném a literárně-dramatickém. Je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. ZUV
neposkytuje stupeň vzdělání, ale základy vzdělání v uměleckých oborech. V systému navazujícího
uměleckého vzdělávání představují důležité východisko pro vzdělávání ve středních, vyšších
odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro
studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Pro ZUV se stanovují tyto cíle:


utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké
a motivovat je k celoživotnímu učení,



poskytnout

žákům

základy

vzdělání

ve

zvoleném

uměleckém

oboru

s ohledem

na jejich potřeby a možnosti,


připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na
vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením,



motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního
a pracovního klimatu.

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE
2016 - 2020

Jedná se o klíčový strategický dokument, který vymezuje základní, státem a krajem
podporované záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na období čtyř let. Vychází
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z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR schváleného vládou České
Republiky. Popisuje demografický vývoj v kraji (z hlediska vlivu na plánování vývoje výchovně
vzdělávací soustavy). Jedná se o analýzu a zhodnocení společenské a ekonomické situace v kraji,
konkretizaci cílů a priorit. Vychází z údajů za roky 2014/2015, proto tam, kde je to možné, vycházíme
z údajů novějších.
Pro potřeby MAP II z něj vycházíme zejména v tématu kapacity MŠ v okrese Domažlice.

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PLZEŇSKÉHO KRAJE STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014 - 2020

Regionální akční plán je základním dokumentem pro činnost Regionální stálé konference
zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních
obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR
2014 – 2020.
Regionální akční plány všech krajů tvoří podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu SRR –
aktivity Regionálního akčního plánu, které formulují Regionální stálé konference na základě
spolupráce s partnery v území, se stávají obsahem aktivit Akčního plánu SRR (na národní úrovni),
jehož přípravu koordinuje ve spolupráci s dalšími rezorty i územními partnery Ministerstva pro místní
rozvoj. Aktivity Regionálního akčního plánu jsou z velké části financované z ESI fondů a napomáhají
tak realizovat územní dimenzi.
Téma vzdělávání je jedním z témat Regionálního akčního plánu, nicméně pro potřeby MAP II
z něj konkrétní data nečerpáme.

STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP DOMAŽLICE/HORŠOVSKÝ TÝN V OBLASTI
PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ A BEZPEČNOSTI A POŘÁDKU V OBCÍCH

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice/Horšovský Týn v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku
v obcích je místní strategie (strategie správního obvodu ORP) tematického charakteru.
Zadavatelem strategie byl Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu „Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou
působností". Gestorem tvorby strategie byl Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském
pohraničním prostoru Domažlicko. Strategie byla zpracována v letech 2014 - 2015.
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Cílem projektu bylo posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci správních obvodů obcí
s rozšířenou působností (SO ORP). Projekt na území SO ORP Domažlice/Horšovský Týn realizoval Svaz
měst a obcí ČR ve spolupráci se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním
prostoru Domažlicko a se zapojenými obcemi v rámci správního obvodu.
V rámci projektu je zpracován souhrnný dokument, který obsahuje dílčí strategie
ve 4 oblastech (3 povinné a 1 volitelná):
1.
2.
3.
4.

Předškolní výchova a základní školství
Sociální služby
Odpadové hospodářství
Bezpečnost a pořádek v obci

V rámci části Předškolní výchovy a základního školství řeší Strategie především počty
školských zařízení a jejich rozdělení podle zřizovatele, dále počty tříd, žáků, pedagogických
a nepedagogických pracovníků, očekávaný vývoj počtu dětí/žáků, dále součásti školských zařízení,
základní umělecké školy (ZUŠ), střediska volného času (SVČ) a v neposlední řadě financování škol
a školských zařízení.
Strategie zpracovává oblast předškolního a základního vzdělávání především z pohledu
detailní charakteristiky školství na území SO ORP Domažlice/Horšovský Týn, neřeší potřeby škol.
Údaje v analytické části MAP tvoří základ kapitol Základní informace o území SO ORP
Domažlice/Horšovský Týn a Charakteristika školství na území SO ORP Domažlice/Horšovský Týn. Data
ve Strategii v rámci projektu MOS popisují situaci za školní rok 2012/2013, proto jsou údaje
aktualizovány, pokud jsou novější k dispozici.
Velmi detailně jsou ve Strategii zpracované kapitoly Analýza cílových (dotčených) skupin
v oblasti školství a předškolního vzdělávání SO ORP Domažlice/Horšovský Týn a Analýza rizik – registr
rizik v oblasti školství a předškolního vzdělávání SO ORP Domažlice/Horšovský Týn, proto jsou použity
i v analytické části MAP II.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2014 – 2020,
MAS ČESKÝ LES, Z. S.

MAS Český les, z. s., je dobrovolný nezávislý spolek sdružující občany, neziskové organizace,
podnikatelskou sféru a organizace veřejné správy na základě společného zájmu o rozvoj venkova
a zemědělství. Jeho základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Činnost MAS Český les, z. s., se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
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dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami MAS Český les. Spolek je registrován
u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou L 4161.
Oblast MAS Český les je tvořena katastry správních území 77 obcí, které souhlasily
s působností MAS Český les na svém území v programovém období EU 2014 – 2020. Geomorfologicky
leží většina území MAS Český les v Českoleské oblasti a po celé délce jím prochází CHKO Český les. Jde
o periferní venkovské území sousedící se Spolkovou republikou Německo.
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD, z angl. Community – led Local Development) je
integrovaný nástroj, navazující na metodu LEADER, který je v České republice určen k podpoře
místního rozvoje prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Komunitně vedený rozvoj je
koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních
souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci mezi místními akčními skupinami.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupinou Český les, z. s., si
klade za cíl rozvíjet a iniciovat nové aktivity, které povedou k trvale udržitelnému rozvoji území,
ve kterém MAS Český les, z. s., působí. K tomu cíli jsou využívány místní zdroje, potenciál všech
aktérů (nejen na místní úrovni), veřejná, nezisková i podnikatelská sféra. Strategie CLLD je
zpracována do roku 2020.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mohou napomoci i k řešení problémů
obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, primárně by se však mělo jednat o strategie
rozvojové.
Údaje ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., tvoří
v analytické části MAP II podklad pro kapitolu Sociálně vyloučené lokality.
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