
Místní akční plán ORP Sokolov



Program: 
1. Úvod - informace k projektu, seznámení 
s výstupy projektu 
Schvalovací část
2. Schválení aktualizace Seznamu aktérů 
3. Projednání a schválení Dohody o spolupráci 
4. Projednání a schválení Průběžné evaluační 
zprávy projektu
5. Projednání a schválení verze 2,0 Strategického 
rámce MAP ORP Sokolov
Pracovní část
6. tvorba Analýzy rizik vzdělávání na území ORP Sokolov



Máme za sebou 

Dokumenty:
 Seznam relevantních aktérů MAP ORP Sokolov
 Komunikační strategii
 Popis fungování MAP
 Strategický rámec verze 1.0, 2.0
 Dohodu o spolupráci v území
 Průběžnou evaluační zpráva
 Pracovní verzi Akčního plánu na rok 2017/2018
 Pracovní verzi analytické části MAP
 2 x Zprávu o realizaci projektu – obě schváleny



Máme za sebou 

Komunitní projednávání:
 jednání Řídícího výboru - 9. 5. 2016., 27. 9. 2016
 setkání ředitelů škol – 3. 6. 2016, 7. 6. 2016
 veřejný workshop - 7. 9. 2016
 jednání pracovních skupin (PS předškolní vzdělávání, PS inkluze, PS 

gramotnosti, PS volný čas, PS KARIPO) – celkem se sešly 9 x
 workshop ředitelů - 27. 2. 2017

Hlavní manažerka MAP dále účast na: kulaté stoly k podpoře nadání
(NIDV), Krajská konference Strategického řízení a plánování na školách,
konference Rodiče vítáni k tématu KARIPO, PS Vzdělávání KAP, Kolokvium
ředitelů ZUŠ, celokrajské setkávání realizátorů MAP (a KAP).



Máme za sebou 

Budování znalostních kapacit

 kulatý stůl na téma Společné vzdělávání – 8. 11. 2016 (tým odborníků)
 kurzy Kritického myšlení – 28., 29., 30. 11. 2016 (Mgr. Bergmannová)
 seminář NTC Learning – 28. 2. 2017 (Mgr. Svobodová)
 kurz Strategické řízení, plánování, projektové řízení ve vzd. – 7. 3. 2017 

(RNDr. Gamba)
 kurz Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání – 8. 3. 2017 (RNDr. 

Gamba)
 kurz Kariérové poradenství – 9. 3. 2017 (RNDr. Gamba)
 stáž ve výuce ve třídě s dětmi s autismem a kombinovaným postižením 

na ZŠ Nové Sedlo (Mgr. Kacálková) – 21. 3. 2017







Čeká nás 

Dokumenty
 podpis Dohody o spolupráci se všemi zúčastněnými aktéry
 finální verze Místního akčního plánu 
 finální verze Strategické rámce
 finální verze Akčního plánu pro období 2017/2018
 závěrečná evaluační zpráva 
 3 x zpráva o realizaci projektu
 hodnotící zprávy ze všech vzdělávacích akcí s odstupem 3-6 

měsíců



Čeká nás 

Komunitní projednávání

 setkání relevantních aktérů 4-5/2017
 workshop ředitelů 4-5/2017
 jednání pracovních skupin 5-6/2017, 9/2017
 jednání Řídícího výboru 9-10/2017
 závěrečná konference MAP ORP Sokolov 10/2017



Čeká nás 

Budování znalostních kapacit

 kulatý stůl na téma poradenské služby, školská poradenská pracoviště, 
plány pedagogické podpory, apod. – 28. 4. 2017 (Mgr. Kacálková)

 kurz první pomoci – 15. 5. 2017, 9. 10. 2017 (Svět záchranářů)
 seminář Dopravní výchova – 6/2017 (PaedDr. Frajerová)
 stáž v Lesní školce Svatošky – 6/2017
 seminář na téma ,,Věda pro malé děti“ – v jednání
 kurz Emoční sebeobrana pro učitele – v jednání – 5/2017
 případně další….



Schvalovací část

 Seznam relevantních aktérů
 Dohoda o spolupráci
 Průběžná evaluační zpráva
 Strategický rámec verze 2.0



Pracovní část



Pracovní část (,,ta zábavnější“)
Analýza rizik pro oblast vzdělávání a realizaci Místního 

akčního plánu v ORP Sokolov
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7-13 = střední dopad
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20-25 = kritický dopad

Opatření



Děkuji za pozornost.

Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka 

projektu

E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu

Mobil: +420 605 108 877

Kancelář: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová

mailto:odvody@mas-sokolovsko.eu

