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Vize: Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí.



Shrnutí průběhu MAP II:
• Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021

• 55 zapojených škol

• 5 pracovních skupin (61 jednání PS + 4 společná)

• Řídící výbor

• 35 jednorázových vzdělávacích aktivit

• 6 webinářů pro rodiče

• 9 plánovacích nebo tematických setkání

• 2 kola strukturovaných rozhovorů s řediteli škol

• Soutěž pro žáky ZŠ v tvůrčím psaní v angličtině a němčině

• Seznam investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP (83 záměrů
v programovém období 2014 – 2020, cca 50 % zrealizováno z dotací)

• Informace zdola nahoru a obráceně



Témata pracovních skupin:
• Čtenářská gramotnost (+ pregramotnosti a vzdělávání žáků – cizinců)

• Matematická gramotnost (+ podnikavost, kreativita, polytechnika)

• Rovné příležitosti

• Financování

• Výuka angličtiny a jazykové kompetence

Největší a nejmenší ZŠ (počet žáků k 30. 9. 2020):
➢ ZŠ Karlovy Vary, Poštovní: 627 

➢ ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská: 615 

➢ ZŠ a MŠ Štědrá: 11

➢ 2. ZŠ Bochov: 16

➢ ZŠ a MŠ Útvina

➢ ZŠ a MŠ Chyše: 17

➢ ZŠ a MŠ Božičany: 18

➢ ZŠ a MŠ Valeč: 26



Shrnutí průběhu MAP II:
Aktivity implementace MAP:

– Putování krajem živých vod: více než 1500 dětí a žáků

– Paměť a efektivní učení: téměř 700 žáků, 229 pedagogů

– Přístupy k vedení třídnických hodin: 14 ZŠ

– Kurz podnikavosti: 8 kurzů

– Hodina angličtiny s rodilým mluvčím: cca 1000 žáků

– Podpora polytechniky na ZŠ: 606 žáků, 56 pedagogů

– Práce s diverzifikovanou třídou – náměty na vzdělávání: 96 pedagogů

– Školení sboroven dle vybraného tématu v souvislosti se společným vzděláváním:
143 pedagogů

– Metodické chyby v matematice při přechodu mezi prvním a druhým stupněm ZŠ:
12 sboroven, 151 pedagogů



Co se až tak nepovedlo… rezervy, výzvy
• Málo členů v některých PS: rovné příležitosti, MG.

• Rezervy v místním lídrovství a vlastní činnosti PS.

• Facebookový profil projektu: mohlo by být více diskuze pod příspěvky.

• Některé školy se zapojily jen do „povinných“ aktivit.

• Předávání informací v rámci sboroven?

• Nenašli jsme téma pro ZUŠ.

• Nepodařilo se překlopení do dlouhodobého profesního učení
pedagogů.

• Malý zájem představitelů Statutárního města Karlovy Vary o
vzdělávání, Karlovy Vary neplní roli místního lídra a tahouna v rámci
ORP.

• Vnější faktory: politika, konkurenční prostředí.



Máme přeprojektováno… co znamenají zkratky?

SRP

PPUČ

APIV

SYPO

NPI

MAP

KAP

IKAP

ORP

MAS



Máme přeprojektováno… co znamenají zkratky?

SRP: Strategické řízení a plánování ve školách a v území 

PPUČ: Podpora práce učitelů

APIV: Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi

SYPO: Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů

NPI: Národní pedagogický institut

MAP: Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání

KAP: Krajský akční plán 
rozvoje vzdělávání

IKAP: Implementace 
krajského akčního 
plánu

ORP: obec s rozšířenou 
působností

MAS: místní 
akční skupina



Zkušebna pomůcek

od února 2022







Co plánujeme v MAP III:
• Doba realizace projektu: 1. 1. 2012 až 30. 11. 2023

• 5 pracovních skupin

• Řídící výbor

• Soutěž pro žáky ZŠ v tvůrčím psaní v angličtině a němčině

• Testování didaktických pomůcek

• Setkání: různá témata a hosté…

• Seznam investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP

• Akční plány na roky 2023, 2024 a 2025: aktivity z OP J. A. Komenský

• Informace zdola nahoru a obráceně

• Evaluace celého akčního plánování


