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Předávání informací z MAP do KAP 

Příjemce MAP MAS Sokolovsko o.p.s. 

Název MAP Místní akční plán ORP Sokolov 

 

Místní akční plán ORP Sokolov je nyní ve fázi rozpracovanosti z hlediska příprav projektů spolupráce, 

prioritizace témat a harmonizace cílů ve vztahu právě k těmto aktivitám. Z tohoto důvodu není tedy 

ještě možné uvádět konkrétní názvy projektů, ale jen jejich obecný obsah. Zároveň doposud nebyly 

vytipované konkrétní školy či další subjekty, které se do projektů zapojí. Nelze tedy specifikovat ani 

návaznost investičních záměrů. 

Je v plánu realizovat aktivity 3 doporučených opatření společně s dalšími Místními akčními plány 

v kraji (za předpokladu, že to bude možné). Vzhledem k absenci konkrétní podoby výzvy na 

Implementaci MAP však nelze být konkrétní a čekáme na bližší informace. 

MAP a KAP se také protíná v povinných opatřeních, kde plánujeme společné aktivity v oblasti např. 

matematické gramotnosti či podpora společného vzdělávání. Z výše uvedených důvodů však nelze 

blíže specifikovat. 

Vzhledem k nastavené spolupráci fungují toky informací z KAP do MAP skvěle. Kromě pravidelných 

společných setkávání je hlavní manažerka projektu členkou PS Vzdělávání v rámci KAP. 

 

1. Aktivity spolupráce a související investiční záměry 

Doporučené opatření: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

MAP: cíl 2.1 Kompetentní vedoucí pracovník Vytvořit podmínky pro rozvoj a zvyšování 
kompetencí vedoucích pracovníků 

Návaznost na cíle KAP: 2.A.1 , 2.A.2, 2.A.3, 
2.A.4, 2.B.1 

Sdílení příkladů dobré praxe a didaktických 
materiálů, podpora a motivace učitelů k dalšímu 
vzdělávání v tematické oblasti, vedení a 
podpora učitelů k implementaci tématu do 
výuky a vedení školy k podpoře žáků 
s podnikatelskými nápady, myšlením, iniciativou 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe a účast na 
platformách 

Zapojení vedoucích 
pracovníků 
mateřských a 
základních škol do 
aktivit , přenos 
zkušeností, doplnění 
kapacity vzdělávacích 

V jednání nerelevantní 
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a dalších akcí, 
spoluorganizace 
propagačních akcí, 
podpora komunikace 

 

 

MAP: cíl 2.2 Kompetentní a motivovaný 
vzdělavatel, pedagog, pracovník zájmového a 
neformálního vzdělávání 

Vytvořit podmínky pro rozvoj a zvyšování 
kompetencí pracovníků  
ve vzdělávání dětí a žáků. 

Návaznost na cíle KAP: 2.A.1 , 2.A.2, 2.A.3, 
2.A.4, 2.B.1 

Sdílení příkladů dobré praxe a didaktických 
materiálů, účast na akcích podporujících téma, 
účast na relevantním vzdělávání, implementace 
tématu do jiných než ekonomických předmětů, 
stáže ve firmách, propagační akce, komunikace, 
podpora žáků s podnikatelskými nápady, 
myšlením, iniciativou 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe a účast na 
platformách, 
vzdělávacích akcích, 
stážích u 
podnikatelských 
subjektů, v hodinách 
na SŠ, apod. 

Výměna informací, 
účast na aktivitách 
s daným tématem, 
stáže ve firmách, 
setkávání učitelů ZŠ a 
SŠ, spoluúčast na 
propagačních akcích 

V jednání nerelevantní 

 

 

MAP: cíl 2.5 Příznivé a pozitivní školní klima Vytvořit podmínky pro zavádění příjemného, 
motivujícího, bezpečného školního klimatu 
respektujícího všechny jeho nositele, tedy 
vedoucí pracovníky, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky, děti a žáky, rodiče. 

Návaznost na cíle KAP:  2.A.2, 2.A.3, 2.A.4  Zintenzivnit vazby mezi školami a podnikateli 
v regionu, podpořit žáky, kteří mají 
podnikatelské a inovační nápady, zvýšit podíl 
žáků, kteří získají v rámci vyučování přímou 
praktickou zkušenost s podnikáním 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 
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Společné akce pro 
žáky/studenty 
podporující 
podnikavost, iniciativu 
ve spolupráci ZŠ, SŠ, 
podnikatelé, sociální 
partneři v prostorách 
škol 

Společně 
organizované akce pro 
žáky/studenty 
s různými subjekty 
v prostorách středních 
škol – dvojí efekt, žák 
ZŠ pozná prostředí 
střední školy a navíc 
zajímavé téma 
(podnikání, iniciativa, 
profese, apod.). 
Zjištěné zkušenosti, 
dovednosti budou pak 
implementovány do 
základních škol a bude 
tak posíleno celkové 
školní klima a 
možnosti žáků, jak 
rozvíjet svou 
podnikavost a 
iniciativu. 

V jednání nerelevantní 

 

 

MAP: cíl 2.6 Aktivní spolupráce a komunikace 
škol i dalších subjektů ve vzdělávání 

Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi 
mateřskými a základními školami  
a dalšími subjekty ve vzdělávání. 

Návaznost na cíle KAP: 2.A.1 , 2.A.2, 2.B.1 Rozvinout spolupráci mezi školami a dalšími 
subjekty ve vzdělávání v oblasti podnikavosti a 
iniciativy, společná propagace či pořádání akcí 
na relevantní téma, společné zapojení do 
projektů na podporu inciativy a podnikavosti 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe a účast na 
platformách 

Zapojení či 
spoluorganizace akcí, 
aktivit, platforem na 
relevantní témata, 
spoluorganizace stáží, 
pomoc při projektech 
fiktivních firem na 
školách, spolupráce při 
propagaci rozvoje 
podnikavosti atd. 

V jednání nerelevantní 
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MAP: cíl 3.1 Individuální přístup k osobnosti 
žáka s ohledem na jeho schopnosti 

Začít měnit a vytvářet podmínky, které umožní 
každému dítěti zažít úspěch a které pomohou 
předcházet školnímu neúspěchu dětí a žáků 

Návaznost na cíle KAP: 2.A.3, 2.A.4 Podpora žáků s podnikatelskými a inovačními 
nápady, zvýšení podílu žáků, kteří v rámci 
vyučování získají přímou praktickou zkušenost s 
podnikáním 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe, stáže žáků na 
středních školách, 
spoluúčast při 
projektech fiktivních 
firem, apod. 

Zapojení žáků 
základních škol do 
aktivit studentů 
středních škol, 
umožnění podílení se 
na projektech 
fiktivních firem, 
stážích, sdílení 
zkušeností či pomoc 
starších studentů při 
rozjíždění projektů 
fiktivních firem či u 
podobných témat 

V jednání nerelevantní 

 

 

MAP: cíl 3.3 Zvyšující se odborné kompetence 
u dětí a žáků a cíl 3.4 a Zvyšující se 
kompetence pro život 

Zvýšit a dále rozvíjet odborné kompetence 
z hlediska kvality u dětí a žáků a Zvýšit a dále 
rozvíjet kvalitu kompetencí pro život každého 
dítěte a žáka. 

Návaznost na cíle KAP: 2.A.3, 2.A.4 Podpora žáků s podnikatelskými a inovačními 
nápady, zvýšení podílu žáků, kteří v rámci 
vyučování získají přímou praktickou zkušenost s 
podnikáním 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe, stáže žáků na 
středních školách, 
spoluúčast při 
projektech fiktivních 
firem, apod. 

Zapojení žáků 
základních škol do 
aktivit studentů 
středních škol, 
umožnění podílení se 
na projektech 
fiktivních firem, 

V jednání nerelevantní 
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stážích, sdílení 
zkušeností či pomoc 
starších studentů při 
rozjíždění projektů 
fiktivních firem či u 
podobných témat 

 

 

Doporučené opatření: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 

vzdělávání 

MAP: cíl 2.2 Kompetentní a motivovaný 
vzdělavatel, pedagog, pracovník zájmového a 
neformálního vzdělávání 

Vytvořit podmínky pro rozvoj a zvyšování 
kompetencí pracovníků  
ve vzdělávání dětí a žáků 

Návaznost na cíle KAP: 1.A.1, 1.A.2, 1.A.3, 
1.A.4, 1.B.1, 1.B.2, 4.A.1, 4.A.4, 4.B.2 

Uplatňovat formy různorodé spolupráce se 
zaměstnavateli, pravidelné workshopy pro 
výchovné a kariérové poradce, zajištění 
finančních prostředků pro vzdělávání pedagogů 
i mimo programy DVPP, podpora zavádění CLIL 
do výuky, odborné, zahraniční stáže pro 
pedagogy, využívání aplikačních metod výuky, 
podpora netradičních forem výuky matematiky, 
osvěta, podpora soutěží, podpora DVPP, 
podpora mezipředmětových vazeb a setkávání 
pedagogů, motivovat žáky, sdílení technického 
vybavení 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe, mezioborové a 
mezistupňové (ZŠ a SŠ) 
setkávání, sdílení 
zkušeností, stáže, 
DVPP 

Pedagogové 
základních a středních 
škol na společných 
aktivitách, stáže, 
sdílení zkušeností, 
společné DVPP na 
míru do regionu, 
společný postup při 
motivování, zajištění 
návaznosti nejen 
obsahově, ale také 
formou výuky 

V jednání nerelevantní 
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MAP: cíl 2.6 Aktivní spolupráce a komunikace 
škol i dalších subjektů ve vzdělávání 

Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi 
mateřskými a základními školami  
a dalšími subjekty ve vzdělávání. 

Návaznost na cíle KAP: 1.A.2, 1.A.3, 4.A.1, 
4.A.4 

Uplatňovat formy různorodé spolupráce se 
zaměstnavateli, pravidelné workshopy pro 
výchovné a kariérové poradce, osvěta pro 
rodiče a výchovné poradce, soutěže, podpora 
využívání polytechnických center k výuce, 
podpora setkávání pedagogů ZŠ a SŠ 
relevantních předmětů, sdílení vybavení, 
podpora žáků SŠ při výuce žáků ZŠ. 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe, mezioborové a 
mezistupňové (ZŠ a SŠ) 
setkávání, sdílení 
zkušeností, stáže, 
DVPP, nalezení 
způsobů možné 
spolupráce, žáci SŠ učí 
žáky ZŠ, spolupráce ZŠ 
– SŠ – zaměstnavatelé 
– ÚP – rodiče – 
kariéroví, výchovní 
poradci, atd. 

Nalezení a realizace 
společných aktivit 
mezi všemi 
relevantními aktéry 
vzdělávání se 
zaměřením na 
polytechnickou 
výchovu a uplatnění se 
v pracovním životě 

V jednání nerelevantní 

 

 

MAP: cíl 3.1 Individuální přístup k osobnosti 
žáka s ohledem na jeho schopnosti 

Začít měnit a vytvářet podmínky, které umožní 
každému dítěti zažít úspěch a které pomohou 
předcházet školnímu neúspěchu dětí a žáků 

Návaznost na cíle KAP: 1.A.3, 4.A.4 Osvěta rodičů, výchovní a kariéroví poradci, 
příležitost pro zručné žáky se zájmem např. 
v soutěžích, motivovat žáky k polytechnickému 
vzdělávání 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Spolupráce při 
soutěžích, 
workshopech, starší 
žák pomáhá mladšímu 

Zapojení žáků 
středních škol do 
výuky žáků základních 
škol, umožnění stáží 

V jednání nerelevantní 
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(SŠ a ZŠ),stáže žáků na 
středních školách 
apod. 

na středních školách a 
učilištích, vzájemná 
spolupráce základních 
a středních škol   

 

 

MAP: cíl 3.3 Zvyšující se odborné kompetence 
u dětí a žáků a cíl 3.4 a Zvyšující se 
kompetence pro život  

Zvýšit a dále rozvíjet odborné kompetence 
z hlediska kvality u dětí a žáků a Zvýšit a dále 
rozvíjet kvalitu kompetencí pro život každého 
dítěte a žáka. 

Návaznost na cíle KAP: 1.A.2, 1.A.3, 1.B.2, 
4.A.1, 4.A.4 

Uplatňovat různorodé formy spolupráce se 
zaměstnavateli, se středními školami, s rodiči, 
propagovat učební obory, zavádění CLIL do 
výuky, využívání aplikačních metod výuky, 
didaktických pomůcek, podpora netradičních 
forem výuky, soutěží, podpora využívání 
polytechnických vzdělávacích center k výuce, 
motivovat žáky k polytechnickému vzdělávání 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Sdílení příkladů dobré 
praxe, mezioborové a 
mezistupňové (ZŠ a SŠ) 
setkávání, sdílení 
zkušeností, stáže, 
DVPP, nalezení 
způsobů možné 
spolupráce, žáci SŠ učí 
žáky ZŠ, spolupráce ZŠ 
– SŠ – zaměstnavatelé 
– ÚP – rodiče – 
kariéroví, výchovní 
poradci, atd. 

Nalezení a realizace 
společných aktivit 
mezi všemi 
relevantními aktéry 
vzdělávání se 
zaměřením na 
polytechnickou 
výchovu a uplatnění se 
v pracovním životě 

V jednání nerelevantní 

 

 

MAP: cíl 3.6 Smysluplné trávení volného času Smysluplné trávení volného času 

Návaznost na cíle KAP: 4.A.1, 4.B.1 Podpora využívání polytechnických vzdělávacích 
center k výuce, sdílení technického vybavení 
SŠ/VOŠ s poskytovateli neformálního a 
zájmového vzdělávání, zajištění prostředků na 
nepovinné polytechnické předměty a 
volnočasové aktivity 
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Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Projekty spolupráce se 
zaměřením na 
polytechnické 
vzdělávání mezi všemi 
relevantními aktéry 
v oblasti smysluplného 
trávení volného času  - 
střední školy, VOŠ, 
školní družiny, školní 
kluby, DDM, zájmové 
kroužky apod. 
s podporou zřizovatelů 

Nalezení a realizace 
možností spolupráce 
mezi poskytovateli 
vzdělávání, 
neformálního a 
zájmového vzdělávání 
a zřizovateli 

V jednání nerelevantní 

 

 

Doporučené opatření: Kariérové poradenství 

MAP: cíl 3.7 Kariérové poradenství Zavést a/nebo rozvíjet prvky kariérového 
poradenství a podobné aktivity vedoucí 
k odpovědné volbě povolání. 
 

Návaznost na cíle KAP: 5.A.1, 5.A.2, 5.A.3, 
5.A.4, 5.A.6 

Individualizovat kariérové poradenství ve 
smyslu systematické práce a zvýšit dostupnost 
individualizovaného kariérového poradenství, 
zlepšit provázanost KP na ZŠ a SŠ, rozšířit 
nabídku profesního vzdělávání pro KP, více 
provázat kariérové poradenství a trh práce, 
zvýšit zájem žáků a rodičů o KP 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 

Název aktivity 
spolupráce – 
konkretizace tématu  

Stručná 
charakteristika 

Seznam škol, které 
mají o spolupráci 
zájem 

Investiční záměr, 
který má podpořit 
aktivity spolupráce 

Projekty spolupráce se 
zaměřením na 
společné aktivity 
všech relevantních 
aktérů – ZŠ a SŠ, 
zaměstnavatelé, ÚP, 
kariéroví poradci 

Správnou cestou pro 
efektivní využití 
kariérového 
poradenství je 
součinnost základního 
a středního školství, 
spolupráce 
výchovných a 
kariérových poradců, 
pedagogů, rodičů, dětí 

V jednání nerelevantní 
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a žáků, zástupců 
zaměstnavatelů. 
Úřadů práce a dalších. 
Společná nabídka pro 
DVPP, společná osvěta 
a propagace KP, 
sdílení zkušeností při 
zavádění funkce KP/ a 
individualizaci KP. 

 


