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Program: 

1. informace o plánu realizace projektu „MAP Karlovarsko II“ 

2. představení plánu aktivit do akčního plánu na šk. rok 
2018/2019 

3. informace k aktualizaci Strategického rámce (aktuálně 
platná verze 3.0) 

4. možnosti zapojení ZUŠ a shrnutí potřeb ZUŠ 

5. dotazníkové šetření a pozice koordinátorů na ZUŠ 

6. diskuze 

 

 

 



MAP Karlovarsko II – základní informace: 

• 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021 

• Území SO ORP Karlovy Vary (+ město Teplá) 

• Návaznost na první projekt 

• Spolupráce: ZŠ, MŠ, ZUŠ a další aktéři 

• Realizační tým 

• Řídící výbor 

• Pracovní skupiny (5 povinných, setkání 4 x ročně) 

• Plánování, workshopy, setkání, konzultace 

• Podpora znalostních kapacit 

• Implementace MAP 

 

 

 



Pracovní skupiny MAP II Karlovarsko - povinné: 

• PS č. 1 „Čtenářská gramotnost, pregramotnosti“ (přesah 
do problematiky vzdělávání cizinců)  

• PS č. 2 „Matematická gramotnost, polytechnika, 
podnikavost“ 

• PS č. 3 „Rovné příležitosti“ – proběhla již 17.4. od 15.30 
(také proběhl workshop k rovným příležitostem) 

• PS č. 4 „Financování“  

• PS č. 5 „Výuka angličtiny a jazykové kompetence 

 

 





Vize: 

Chceme, aby Karlovarsko bylo místem 
příležitostí. 

 

 



Hejného matematika, 2. 3. 2018, Nejdek 



Práce v dílnách, 21. 3. 2018, ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 



Podpora znalostních kapacit 2018/2019: 

• Hejného matematika – pokročilejší 

• Paměť a efektivní učení – dvoudenní pro učitele 

• Radostný a přirozený rozvoj pozornosti 

• Pozornost x hra 

• Čtenářské dílny pro učitele 

 

V průběhu tohoto šk. roku: 

• Celkem 2 setkání pracovních skupin (1 x již proběhlo) 

• Setkání ZUŠ 

• Setkání MŠ (dle zájmu) 

• Workshop „Rovné příležitosti“ 

• Workshop k problematice vzdělávání cizinců (příp. další šk. 
rok) 

 

 

 



Návrhy implementace: 

• Kurz podnikavosti 

• Regionální identita – putování 
krajem živých vod 

• Podpora polytechnického 
vzdělávání   

• Trénink učitelů v programu 
„Společně k bezpečí“ 

• Paměť a efektivní učení 

• Příběhy našich sousedů 

 

 

 



MAP Karlovarsko II  
 

  Web:  

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-
karlovarsko-ii/ 

  Facebook: 

https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/ 
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