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 Program: 

• představení aktivit a možností místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání na 
Karlovarsku 

• vzájemná informace o stávající 
spolupráci koordinátorů a dalších organizací 
se základními a mateřskými školami 

• možnosti zapojení a vzájemné spolupráce 
nejen v rámci místního akční plánu rozvoje 
vzdělávání 

 

 

 

 

 

 



 MAP ORP Karlovy Vary: 
• Projekt „MAP ORP K. Vary“ od 1.4.2016 do 30.11.2017 

• Nositel: MAS Sokolovsko 

• Spolupráce: MAS Kraj živých vod, MAS Vladař, MAS Krušné 
hory, Statutární město Karlovy Vary 

• Součást akce KLIMA MŠMT  

• Zapojeny MŠ a ZŠ z SO ORP Karlovy Vary 

• Úrovně: 

– Projektový tým 

– Řídící výbor 

– Pracovní skupiny 

– Vzdělávací aktivity 

 
 

 

 

 

 

 



Vize: 

Chceme, aby Karlovarsko bylo místem 
příležitostí. 

 

 



 Cíle a výstupy projektu:  
• Rozvíjení a prohlubování spolupráce mezi aktéry 

výchovy a vzdělávání 

• Vzdělávací aktivity („ochutnávky“) 

• Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v 
ORP Karlovy Vary 2017 – 2023“ 

• Příprava návazného projektu MAP II a implementace 
MAPu 

• Budování aktivit bez návaznosti na financování z EU 
fondů 

• Informace na webu: http://mas-
sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/ 

 
 

 

 

 

 

 





  
 

 

 

 

 

 



Priority a cíle 

 

 

 

Priorita č. 1: Infrastruktura a vybavení 

Cíl 1.1 Odborné učebny na ZŠ a MŠ 

Cíl 1.2 Sport na ZŠ a MŠ 

Cíl 1.3 Technický stav objektů 

Cíl 1.4 Kapacita ZŠ a MŠ 

Cíl 1.5 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

Cíl 1.6 Infrastruktura pro ZUŠ 



Priority a cíle 

 

 

 

Priorita č. 2: Kvalita a motivace 

Cíl 2.1 Kompetentní a motivovaní aktéři 

Cíl 2.2 Volba povolání 

Cíl 2.3 Kvalita aktivit volného času 
 



Priority a cíle 

 

 

 

Priorita č. 3: Inkluze = vzděláváme se spolu 

Cíl 3.1 Tolerance 

Cíl 3.2 Společné vzdělávání 



Pořadí aktivit spolupráce dle prioritizace 

 

 

 

1. Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě a samostatnosti 

2. Putování Krajem živých vod 

3. Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ 

4. Spolupráce v oblasti společného vzdělávání 

5. Sdílení zkušeností 

6. Rozvoj kariérového poradenství 

7. Databáze volnočasových aktivit 

8. Ostatní aktivity získaly málo bodů v hlasování 



 

 

 

Cíl Co udělat 

2.1 Aktivity zaměřené na učitele (projektové dny pro učitele, 
teambuildingy, tématické zážitkové dny, kreativní dílny) – realizace 
v době školních prázdnin nebo odpoledne 

2.1 Putování Krajem živých vod – tvorba a pilotáže programů 

Putování Krajem živých vod – tvorba vzdělávacích materiálů 

2.1 Pomoc ze strany MAPu KHKK s organizací a propagací besed za 
účasti zaměstnavatelů, škol a zřizovatelů škol) 

Sdílení zkušeností mezi učiteli ZŠ, SŠ a zaměstnavateli v technických 
a řemeslných předmětech (např. fyzika), vč. spolupráce s KAP KK 

Exkurze pro učitele, např. Techmania Science Center, návštěvnické 
centrum Thun 1794, muzeum řemesel Statek Bernard 



 

 

 

3.2 (+ 
souvislost 
s cílem 3.1) 

Kulaté stoly na předem definované téma v souvislosti se společným 
vzděláváním (viz realizovaný kulatý stůl na Statku Bernard v listopadu 2016) 

Školení na spolupráci mezi pedagogem a asistentem pedagoga – realizovat 
nejprve v Nejdku 

Školení na legislativu v souvislosti se společným vzděláváním 

Sdílení praktických zkušeností (např. návštěva učitelů z MŠ ve speciální ZŠ – 
jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, např. ZŠ Nové 
Sedlo) 

2.1 Matematická gramotnost (nové metody a formy) – realizovat v Nejdku 

Finanční gramotnost – pokročilejší 8 h kurz v návaznosti na seminář z května 
2016 v Bečově nad Teplou 

Čtenářská gramotnost – besedy s autory, čtenářské dílny, dramatizace ve 
spolupráci se ZUŠ – realizovat nejprve v Nové Roli (+ v případě dalších aktivit 
další vhodná místa) 

Cizí jazyky – jako samostatná PS, případně i víkendové pobyty (dle 
finančních prostředků) 
Sdílení zkušeností MŠ – např. pokročilejší seminář na waldorfskou 
pedagogiku, exkurze v lesní školce, pokročilejší seminář Skutečně zdravá 
škola 

Zapojování zřizovatelů – např. seminář ČŠI, pracovní skupina v rámci MAPu II 



 

 

 

2.2 
Vysvětlení pojmu a významu kariérového poradenství – učitelé ZŠ 
(výchovní poradci). Spolupráce s KAP KK, KHKK, ANNA KK 

2.3 Ve spolupráci s ANNA KK sestavení databáze zájmového a 
neformálního vzdělávání 

Distribuce databáze do škol (příp. až v dalším šk. roce) 
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 Přítomní: 
• Menza ČR 

• NIDV, koordinátor podpory nadání 

• ANNA KK, NÚV, Krajská rada dětí a mládeže 

• Agentura pro sociální začleňování 

• KAP KK 

• Projekt OPZ „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-
právní ochrany dětí“ 

• Síť pro rodinu 

• Správa uprchlických zařízení 

• Pedagogicko-psychologická poradna 

• Magistrát města K. Vary, odbor sociálně-právní ochrany dětí 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Děkuji za pozornost 

 
Markéta Hendrichová 

MAP ORP Karlovy Vary 

604 170 443 

hendrichova@mas-sokolovsko.eu 

 

 
 

 

 

 

 

 


