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MÁME ZA SEBOU: PLÁNOVÁNÍ –
ANALYTICKÁ ČÁST
 Aktuální existující strategické záměry a dokumenty
 Agregované Popisy potřeb škol
 Průběžné vyhodnocování naplňování Ročního akčního plánu na
období 2017/2018
 Informace o stávajícím stavu gramotností a inkluzivity
 Identifikace problémových oblastí, jejich příčin a návrhy řešení
 SWOT – 3 analýzy
 Informace o potřebách investic ve školách
Analytická část byla ukončena a schválena Řídícím
výborem 28. 11. 2018.

MÁME ZA SEBOU: PLÁNOVÁNÍ –
STRATEGICKÁ ČÁST
 Strategický rámec (SR MAP) do roku 2023, platný k 1. 1. 2020
 VIZE do roku 2023
 Výběr priorit do SR MAP – Dohoda o prioritách
 Stanovení cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 Investiční záměry
 Zpracování návrhů neinvestičních aktivit
Strategická část byla ukončena a schválena Řídícím
výborem 10. 12. 2019. V současné době probíhá jazyková
korektura.

ČEKÁ NÁS: PLÁNOVÁNÍ –
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
 Cílem je rozpracovat Strategický rámec do konkrétních aktivit,
jejichž realizací bude dosaženo stanoveného cíle
 Akční plány musí být navrženy tak, aby na sebe navazovaly a
pokrývaly celou dobu realizace projektu MAP II a min. 12 měsíců
po ukončení realizace projektu
Roční akční plán na období 2017/2018 – prodloužen do 03/2019
Akční plán na období 04/2019 – 06/2020 (AP1)
Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 (AP2)
Akční plán na období 01/2022 – 06/2023 (AP3)

FINÁLNÍ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II
 Aktuálně probíhá jazyková korektura a
příprava ke schválení Řídícím výborem v
02/2020.
 Struktura:
 Analytická část
 Strategická část
 Obsahuje Strategický rámec do roku
2023 platný k 1. 1. 2020
 Implementační část
 Obsahuje Akční plán na období
04/2019 – 06/2020

PRIORITY A CÍLE KE 2. AKTUALIZACI
SR MAP II
 1. aktualizace SR MAP II proběhla v 11 –
12/2019. Priority a cíle v rámci této aktualizace
zůstaly beze změny. Aktualizovány byly pouze
projektové záměry škol.
 2. aktualizace bude schvalována Řídícím
výborem v 06/2020. Aktualizovány budou kromě
investičních záměrů škol také priority a cíle SR
MAP II.
 V rámci aktualizace budeme vycházet z priorit,
které schválil ŘV na svém jednání v 02/2019, a
jejich cílů, které ŘV schválil v 04/2019.

PRIORITY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
MAP II
1. Nedostatečná finanční podpora organizačního, materiálního a
vzdělávacího zabezpečení rozvoje čtenářské gramotnosti a
pregramotnosti
2. Absence organizovaného zajištění výměny zkušeností, vzdělávání
pedagogů a nedostatečné materiální zabezpečení v oblasti
matematické gramotnosti a pregramotnosti
3. Nedostatek časových a finančních možností k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí a
nedostatek financí na revize a údržbu ICT vybavení
4. Neodpovídající hmotná podpora a nedostatek kvalitního vzdělávání
pedagogů v oblasti polytechniky
5. Nedostatečný srovnávací nástroj úrovně matematické/čtenářské
pregramotnosti a gramotnosti pro žáky daného věku a ročníku a
nedostatečný rozvoj mentoringu

PRIORITY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
MAP II
6. Velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ
7. Nedostatečná spolupráce škol různých úrovní a dalších
specializovaných organizací a služeb v oblasti inkluze
8. Obtížnost a finanční náročnost upravit organizaci a průběh
vyučování v souladu s potřebami žáků se SVP
9. Přenášení zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí a žáků
ze strany rodičů na školu vyplývající z nedostatečné
spolupráce rodiny a školy
10. Neodpovídající technický stav a vybavení některých školských
zařízení včetně venkovního prostředí škol

CÍLE K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM
3.1 Získání finančních prostředků na pokrytí
nákladů zástupu pedagoga, pokud se účastní
vzdělávacích akcí, s důrazem na oblast
digitálních kompetencí

3. NEDOSTATEK ČASOVÝCH A
FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ
K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ V OBLASTI
DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ A
NEDOSTATEK FINANCÍ NA
REVIZE A ÚDRŽBU ICT
VYBAVENÍ

3.2 Organizace lokálních a školních vzdělávacích
akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí
pedagogů

3.3 Zajištění dostatečných financí na revize a
údržbu ICT vybavení

CÍLE K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM
4.1 Rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří a dílen
polytechnických oborů
4.2 Spolupráce ZŠ se zájmovými organizacemi v oblasti
polytechnického vzdělávání

4. NEODPOVÍDAJÍCÍ
HMOTNÁ PODPORA A
NEDOSTATEK
KVALITNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGŮ
V OBLASTI
POLYTECHNIKY

4.3 Získání finančních prostředků na úhradu vedení volitelných
předmětů a zájmové činnosti v oblasti polytechnického vzdělávání

4.4 Organizace kvalitního lokálního vzdělávání pedagogů MŠ
v oblasti polytechniky

4.5 Vytvoření kvalitní metodiky pro polytechnické vzdělávání
v MŠ a její průběžná aktualizace

4.6 Zavedení spolupráce MŠ s ostatními institucemi (DDM,
policie, hasiči…)

CÍLE K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM

6.1 Rozdělení dětí po menších skupinách
(max. 20 dětí ve třídě)

6. VELKÝ POČET A VĚKOVÝ
ROZSAH DĚTÍ VE TŘÍDÁCH MŠ
6.2 Získání kvalifikovaných asistentů
pedagoga MŠ a dalších (ne)pedagogických
pracovníků v MŠ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Učíme se venku“
Seminář zaměřený na praktické ukázky výuky ve
školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na
přírodovědné předměty.
Kdy: úterý 28. ledna od 10,30 hod.
Kde: MAS Český les, Chodské náměstí 75,
Domažlice
Lektor: Pavla Hoppová, konzultant a auditor
mezinárodního programu Ekoškola

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Nebezpečí internetu a kyberšikana“
Kdy: středa 5. února od 9,30 hod.
Kde: MAS Český les, Chodské náměstí 75, Domažlice
Lektor: Mgr. Lukáš Látal, Rizika internetu a komunikačních
technologií, z. s.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Sociální sítě a kybergrooming“
Kdy: středa 5. února od 13 hod.
Kde: MAS Český les, Chodské náměstí 75, Domažlice
Lektor: Mgr. Lukáš Látal, Rizika internetu a komunikačních
technologií, z. s.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Jak rozvíjet čtenářskou
gramotnost nejen v hodinách
češtiny“
Seminář zaměřený na téma rozvoje čtenářské
gramotnosti, a to nejen při hodinách českého jazyka .
Kdy: úterý 11. února od 13,30 hod.
Kde: MAS Český les, Chodské náměstí 75, Domažlice
Lektor: SCIO

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Dílna nápadů pro rozvoj
matematické gramotnosti“
Seminář zaměřený na nápady, které je možné
využít pro rozvoj matematické gramotnosti.

Kdy: úterý 25. února od 13,30 hod.
Kde: MAS Český les, Chodské náměstí 75,
Domažlice
Lektor: SCIO

TÉMA K DISKUZI
„Mechanické a elektromechanické stavebnice
používané pro výuku“

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ
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2.

Termín:
Místo:

22. 4. 2020
kancelář MAS Český les, z. s.
Chodské náměstí 75, Domažlice

Obsah:
Akční plán na období 07/2020 – 12/2021
4. evaluační zpráva – evaluace naplňování priorit a
cílů projektu MAP II
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