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Co to je MAP? Jak funguje?
MAP = místní akční plán rozvoje 

vzdělávání
- MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a 
žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, 
zájmového a neformálního vzdělávání.

- MAP je založen na vybudování funkčního partnerství všech aktérů
rozvíjejících předškolní, školní a neformální vzdělávání a na vybudování
udržitelného systému komunikace v lokalitě pro zvýšení kvality vzdělávání na
území ORP Česká Lípa a Nový Bor.

- Základní myšlenkou projektu je spolupráce zřizovatelů škol, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání, která povede k rozvoji kvality vzdělávání v místě.



Co to je MAP? Jak funguje?
Aktivity MAP II

• Rozvoj a aktualizace MAP http://map-cl-nb.cz/dokumenty/

• Evaluace a monitoring MAP

• Implementace MAP   = POLE PRO ROZVÍJENÍ NAŠICH SPOLEČNÝCH AKCÍ 
A LOKÁLNÍCH SPOLUPRACÍ

= POLE PRO ROZVÍJENÍ NÁPADŮ

= KONTAKTUJTE NÁS

http://map-cl-nb.cz/dokumenty/


Co to je MAP? Jak funguje?
Cílové skupiny MAP II

• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických 
pracovníků

• Rodiče dětí a žáků

• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

• Děti a žáci

• Veřejnost

• Pracovníci ve vzdělávání

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže



Co to je MAP? Jak funguje?
Implementace MAP

TÉMATA PRO NAŠI SPOLEČNOU SPOLUPRÁCI V ORP ČL A NB

• Financování  vzdělávání

• Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

• Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

• Rovné příležitosti 

• Aktivní používání cizího jazyka

• Polytechnika a EVVO  

• Sociální a občanské kompetence  

• Kulturního povědomí a vztahu k místu

Ke každému tématu je vytvořena pracovní skupina, která bude spolupráci v 
dané oblasti „navigovat“.



AKTIVNÍ CIZÍ JAZYK
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 

používání cizího jazyka

AKTIVNÍ CIZÍ JAZYK
VE VÝUCE 

=
SPOLUPRÁCE S 

DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI

Z MAP PLACENI RODILÝ 
MLUVČÍ, ¼ ROKU 
PŮSOBÍ NA DANÉ 
ŠKOLE SPOLU S 
UČITELEM, PAK 

PUTUJE DO DALŠÍ 
ŠKOLY

AKTIVNÍ CIZÍ JAZYK
V DRUŽINĚ A 

ŠKOLNÍCH KROUŽCÍCH 
=

VZÁJEMNĚ SE 
POTKÁVAJÍCÍ SKUPINY 
KROUŽKŮ S RODILÝMI 
MLUVČÍMI, SPOLEČNÉ 

HRY

AKTIVNÍ CIZÍ JAZYK
VYUŽITÝ V 

PROJEKTOVÉM DNI
=

1. TŘÍDA Z JEDNÉ 
ŠKOLY PŘIRAVÍ U SEBE 

VE ŠKOLE 
PROJEKTOVÝ DEN  
NEBO SOUTEŽ PRO 

ŽÁKY Z DRUHÉ ŠKOLY

PRAVIDELNĚ SE 
KONAJÍCÍ  AKCE, 

KTERÝCH SE MOHOU 
ÚČASTNIT TŘÍDY NEBO 

ZÁSTUPCI ŠKOL
=

JEDNODUCHÉ HRY PRO 
TEAMY Z RŮZNÝCH 

ŠKOL, ALE 
KOMUNIKACE PROBÍHÁ  

V CIZÍM JAZYCE

PRACOVNÍ SKUPINA BUDE NAVRHOVAT OPATŘENÍ, JAK SE TÉMA BUDE PROLÍNAT DO 
RŮZNÝCH FOREM SPOLUPRÁCE A CO SE BUDE Z PROJEKTU PLATIT



Co to je MAP? Jak funguje?
Struktura řízení projektu MAP II

ŘV MAP

Realizační tým -
manažer 

Administrativní 
část týmu

Odborná část 
týmu

Pracovní 
skupiny



REALIZACE IMLEMENTACE MAP II

• Implementace má za cíl budovat dlouhodobé spolupráce a partnerství v našich ORP 
Česká Lípa a Nový Bor za účelem zvyšování kvality vzdělávání

• Bude probíhat od září 2018 do 31.3.2021

• Implementace je součástí vize „KLIMA“: Kultura učení, Leadership, Inkluze, 
Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení. 

• Podněty pro jednotlivé spolupráce v ORP budou navrhovat v oblastech daného 
tématu pracovní skupiny

• Pracovní skupiny se budou scházet 4x do roka

• Naplánováno je 8 pracovních skupin na různá témata pro zvýšení vzdělávání v 
našich ORP



Implementace je také  součástí 
vize „KLIMA“: Kultura učení, 
Leadership, Inkluze, Metodická 
podpora učitele, Aktivizující formy 
učení. 



PRACOVNÍ SKUPINY NA TATO TÉMATA

• Pracovní skupina pro financování  

• Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a rozvoji potenciálu každého 
žáka 

• Pracovní skupina k matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého 
žáka 

• Pracovní skupina pro rovné příležitosti

• Pracovní skupina aktivní používání cizího jazyka

• Pracovní skupina polytechnika a EVVO  

• Pracovní skupina sociální a občanské kompetence  

• Pracovní skupina rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu
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Jak může MAP využít naše škola?

MAP bude tvořit finanční podporu pro Vaši spolupráci v ORP ČL a NB = pro vaše 
konkrétní akce

• s další školou nebo dalšími školami v daném tématu
• s dalšími organizacemi poskytujícími specifické vzdělávání, které rozvíjí výuku

MAP bude sdílet zkušenosti v ORP ČL a NB
• Tematické konference
• Besedy s odborníky
• Přednášky pro pedagogy
• Školení leaderů
• Pracovní skupiny pro 8 témat
• Sdílení zkušeností s rovnými příležitostmi, spolupráce s rodiči



Jak může MAP využít naše škola?
Příklady plánovaných aktivit ☺.

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A EVVO

Evvo programy v Ekocentru Brniště

Evvo programy v DDM Smetanka

Evvo programy ve veřejném akváriu Česká Lípa

Evvo programy v Národním geoparku Ralsko

Evvo programy v DDM Libertin

Platforma robotiky - sdílení zkušeností kroužků 
robotiky

Polytechnické vzdělávání - kroužky robotiky 

Tematické konference pro EVVO vzdělávání, 
předávání zkušeností

Inspirativni semináře pro pedagogy -EVVO 

Aktivní používání cizího jazyka

Spolupráce malotřídních ZŠ (15 škol)

Sdílení zkušeností s imerzní výukou němčiny

Tematické konference všech škol pro aktivní 
používání cizího jazyka, předávání zkušeností

Sdílení zkušeností s metodou CLIL

ROZVOJ GRAMOSTNOSTÍ A 
KOMPETENCÍ + KROUŽKY VE ŠKOLÁCH

Čtenářský klub v ZŠ

Rodiče čtou dětem ve školách

Čtenářský klub

Přespávání v knihovně=noc s 
Andersenem
Podpora čtenářské gramotnosti v 
knihovně
Tematické konference pro čtenářskou a 
matematickou gramotnost vzdělávání, 
předávání zkušeností



Jak může MAP využít naše škola?
Příklady plánovaných aktivit ☺.

• Všechny školy prosíme pošlete nám vaše akce a aktivity spolupráce, které 
chcete hradit z MAP II. Uveřejníme tyto akce v kalendáři akcí. 

• Budeme tyto vaše nabídky spolupráce propagovat.

• Zaplatíme školám náklady na tyto akce a dopravu na tyto akce.

• Všechny organizace a subjekty dalšího vzdělávání  v ORP Česká Lípa a Nový 
Bor pošlete nám vaše nabídky vzdělávání, které mohou školy využívat. 
Uveřejníme tyto nabídky na webu. 

• Budeme tyto vaše nabídky spolupráce propagovat.

• Zaplatíme školám účast na těchto programech a dopravu na programy.
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Kde najdu potřebné informace? 
Web MAP Českolipsko a Novoborsko II

Webové stránky projektu: www.map-cl-nb.cz



Kde najdu potřebné informace? 
Komunikační plán MAP Českolipsko a 

Novoborsko II
Komunikační plán MAP Českolipsko a Novoborsko II

Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o 
jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální 
podobě jednotlivých akčních plánů o realizaci konkrétních aktivit, samozřejmě také sběr námětů 
a připomínek.

Partnerství: je tvořeno těmito skupinami:
• zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení 
• školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, 

základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace)
• uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)



Kde najdu potřebné informace? 
GDPR

• Velmi prosíme všechny partnery, aby při podpisování souhlasů se 
zveřejňováním fotografií dětí od rodičů (na třídních schůzkách) připojili 
k tomuto souhlasu i souhlas s uveřejněním fotografií pro projekt MAP 
Českolipsko a Novoborsko II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. 

http://map-cl-nb.cz/dokumenty/gdpr/

• Prosíme koordinátory, aby tyto souhlasy vytiskli a zpětně nám je v 
originálech předali

http://map-cl-nb.cz/dokumenty/gdpr/


OBSAH

• Co to je MAP? Jak funguje?

• Jak může MAP využít naše škola?

• Kde najdu potřebné informace? Komunikační 
plán, www.map-cl-nb.cz

• Co v této spolupráci naše škola musí?
• Funkce koordinátora
• Hodnotící zpráva
• Publicita projektu OPVV
• Memorandum o spolupráci při EVVO
• Evaluační tabulka zapojení školy v MAP
• Agregovaný soupis potřeb každé školy
• Investiční záměry škol



Povinnosti spolupracující školy
Koordinátor

• Komunikuje s teamem MAP, předává škole veškeré informace

• Dostává veškeré termíny, kterých se škola může zdarma účastnit

• Odevzdává teamu MAP všechny potřebné vyplněné formuláře
• Z každé akce, kde se jeho škola zúčastní vyplněnou HODNOTÍCÍ ZPRÁVU
• K plánovaným společným akcím, které pořádá škola nebo organizace zašle 

koordinátor rozpočet, plakát včetně publicity,  následně prezenční listiny, bude k 
dispozici při vyúčtování s teamem MAP II

• Vždy jednou za 6 měsíců průběžně aktualizovanou Evaluační tabulku zapojení školy 
v MAP

• Pokud škola bude chtít využívat  výjezdy a spolupráci do ekocenter a dalších 
poskytovatelů EVVO podepíše s danými organizacemi v místě MEMORANDUM O 
SPOLUPRÁCI V OBLASTI EVVO

• Do konce roku 2018 vyplněný Agregovaný soupis potřeb školy (a vždy do konce 
roku 2019, 2020 aktualizovaný)

• Do konce roku 2020 hotový Strategický plán rozvoje školy (podle metodických 
materiálů Ips SRP

•



Povinnosti spolupracující školy
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

Název příjemce LAG Podralsko z.s .

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645

Název projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II

Termín realizace vzdělávací akce 13. 2. 2018

Zaměření/téma vzdělávací akce Návykové látky a mládež

Stanovený cíl vzdělávací akce Seznámení se s problematikou drog

Cílová skupina
Školská zařízení, spolupracující organizace, organizace 
zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče

Počet účastníků 71

Termín zpracování hodnotící zprávy (ne 
dříve než 3 měsíce od realizace vzdělávací 
akce)

14. 5. 2018



Povinnosti spolupracující školy
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

Popis realizace vzdělávací akce

Odborný seminář zástupce Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR kpt. Bc.
Petra Procházky na téma Návykové látky a mládež. K účasti osloveny nejen školy a
školská zařízení, ale i zástupci navazujících spolupracujících organizací (např. PMS,
OSPOD, PČR, OP/MP, NNO a vzdělávací instituce). Rozsah semináře 4,5 hod (9,00-
13,30 hod). Lektor přenechal účastníkům prezentaci se základními údaji
prezentovanými na semináři .

Popis přínosů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP

Vazba na SR:
Priorita – Zlepšování sociálního klimatu školy, Cíl Zlepšování poradenského systému a 
služeb ve vzdělávání, Cíl – Zdravé školní prostředí

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP

Seminář byl hodnocen velmi pozitivně. Účastníci si odnesli řadu důležitých poznatků. 
Přednáška přispěla k naplňování opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem a Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a 
žáků .

Datum: ……………………. Podpis: ……………….



Povinnosti spolupracující školy
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

• Hodnotící zprávu doložte teamu MAP vždy do 14 dnů od konání akce, 
která Vám byla z projektu MAP II zaplacena

• Zprávu odesílejte na email:  panackova@lagpodralsko.com

• Zpráva nemusí být podepsaná

• Spolu se zprávou pošlete  5 -10 vypovídajících fotografií, které budeme 
moci použít na webu, FB, Instagramu

• Pokud jde o seminář, nebo workshop spolu s hodnotící zprávou zasíláte i 
prezenční listinu

mailto:panackova@lagpodralsko.com


Povinnosti spolupracující školy
Publicita

Tiskoviny a pozvánky na všechny akce hrazené z projektu MAP II budou obsahovat tyto 

náležitosti:

• LAG PODRALSKO z.s. bude uveden jako pořadatel nebo spolupořadatel

• Název a číslo projektu

MAP Českolipsko a Novoborsko II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645.

• Loga povinné publicity (Logo EU, Logo MŠMT), které budou největší ze všech log a umístěné na 

vlastní lince

• Více zde: http://map-cl-nb.cz/odkazy/publicita/



Povinnosti spolupracující školy
MEMORANDUM V OBLASTI EVVO

ČLÁNEK 1 ÚČEL MEMORANDA

Partneři Memoranda deklarují dohodu ohledně vzájemné spolupráce v environmentálním 
vzdělávání výchově a osvětě v regionu ORP Česká Lípa.
Cílem dohody je zlepšení úrovně vzdělávání v environmentálním vzdělávání výchově a 
osvětě v regionu ORP Česká Lípa, a to na úrovni každého žáka, na úrovni učitele i na úrovni 
celých škol.
Cílem je i shoda na zajištění dobrých vzájemných vztahů mezi všemi aktéry vzdělávání, a 
to zejména při zajištění výuky EVVO v autentickém prostředí, ve spolupráci s odborníky, 
nebo zážitkovou formou mimo školní prostředí.

Více zde: http://map-cl-nb.cz/odkazy/formulare/



Povinnosti spolupracující školy
Evaluační tabulka zapojení školy v MAP

Více zde: http://map-cl-nb.cz/odkazy/formulare/

Prosíme odevzdat  vždy 1x za 6 měsíců:
Termíny:
• Do 31. 12 2018
• Do 30. 6 2019
• Do 31. 12. 2019
• Do 30. 6. 2020
• Do 31. 12. 2020



Povinnosti spolupracující školy
Agregovaný soupis potřeb každé školy

Agregovaný soupis potřeb škol v ORP Česká Lípa a Nový Bor
Zatím jsme v procesu konzultace, jakým způsobem agregovaný soupis potřeb škol v ORP Česká Lípa a 
Nový Bor jako realizační team MAP II zpracujeme. Budeme Vás blíže informovat. Vynasnažíme se, 
abychom to mohli provést formou konzultačního procesu s Vámi a nemuseli jste vyplňovat dotazníky.

Strategický plán rozvoje škol (nebo zpracovaný plán Popis potřeb školy)
Každá škola zapojená do projektu MAP II by musí mít na konci projektu, tedy do konce roku 2020 
zhotovený vlastní Strategický plán rozvoje školy (nebo zpracovaný plán Popis potřeb školy). Tým Map 
Vám v tomto procesu bude nápomocný jako konzultant Vašich strategických rozvojových plánů.
Jak na to? Příručka pro školy od NIDV, ke stažení na webu.



Povinnosti spolupracující školy
Investiční záměry škol

Základní 
předpoklad na 
zařazení 
investiční 
priority do 
Strategického 
rámce MAP, 
který bude 
povinnou 
přílohou 
žádostí do 
IROP, je souhlas 
zřizovatele 
s daným 
investičním 
záměrem školy. 

Souhlas zřizovatele s investičními záměry školy 
 

Základní škola……………………………………-  RED IZO………………………….. 

název 

projektového 

záměru 

stručný popis 

projektového záměru 

odhad nákladů stávající stav přípravy 

záměru 

vazba projektového 

záměru na klíčové 

kompetence IROP 

bezbariérovost rozšiřování kapacit 

kmenových učeben 

   ❑      Zpracovaný 

projektový záměr 

 

❑      Zpracovaný projekt 

 
❑      Územní řízení již 

proběhlo 

 

❑      Stavební povolení je 

vydáno 

 

❑     Nic z uvedeného 

dosud připraveno 

není 

❑      Cizí jazyk 

 
❑      Přírodní vědy 

 
❑      Technické a 

řemeslné obory 

 
❑      Práce 

s digitálními 

technologiemi 
  

   

 

 

 

 

 

 

Souhlas zástupce zřizovatele – uvedené údaje jsou pravdivé. Zřizovatel souhlasí s uvedeným investičním záměrem školy.               

 

V………………………dne………………                          

  

……………………………………………………….                                                                                         ………………………………………………………. 

Podpis zástupce školy/písemně pověřené osoby                                                                                                Souhlas zřizovatele s  investičním záměrem školy 
 



Aktualizace Strategického rámce

Aktualizace 1x 6 měsíců ( říjen 2018)



Harmonogram činnosti MAP

V současné době připravujeme:

▪ zahájení činnosti Řídícího výboru MAP Českolipsko a 
Novoborsko II

▪ Vznik pracovních skupin

▪ Koordinátoři škol

▪ Aktualizace analýzy území 

▪ Přípravu webových stránek projektu: www.map-cl-nb.cz

▪ Příprava facebookových stránek projektu

http://www.map-cl-nb.cz/


Řídící výbor

• Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP

• Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast 
vzdělávání na území MAP. 

• Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy 
rozhodování – viz Statut a Jednací řád Řídícího výboru.



Struktura Řídícího výboru
zástupce RT MAP

Bc.  Kateřína Hnízdová, Mgr. Jana Panáčková Feixová

zástupci zřizovatelů škol a DSO zástupce KAP

Mgr. Zdeňka Šepsová - Město Dubá Mgr. Lucie Ptáková

RNDr. Alena Forgáčová - Město Nový bor
Alena Šafránková - Město Česká Lípa´ Národní institut pro další vzdělávání

Ing. Karel Schreiner – Obec Jestřebí Mgr. Stanislav Dvořan

vedení škol + učitelé lokální konzultant ASZ

Mgr. Pavlína Burdová - ZŠ a MŠ Nový Oldřichov Bc. Markéta Mížová 

Mgr. Zdeňka Coufalová - MŠ Bratří Čapků Tereza Šimonová

Mgr. Jana Vostřelová – ZŠ a MŠ Prysk

Mgr. Martin Karhan - ZŠ a MŠ Kamenický Šenov                               MAS působící na území daného MAP

Mgr. Lenka Kolstrunková - ZŠ Stružnice                                    PhDr. Dagmar Strnadová

Mgr. Jaroslava Hoffmannová - ZŠ a MŠ Zahrádky

Mgr. Jakub Ujka - ZŠ náměstí Míru zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Olga Koutná – DDM Smetanka , 

zástupci školních družin, školních klubů

Mgr. Iveta Myšková – ZŠ a MŠ Okna Miroslava Váradiová – Rozvoj Českolipska z.s.

Naděžda Kovářová – ZUŠ Doksy 



MAP Českolipsko a Novoborsko II

Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Jana Panáčková Feixová
LAG Podralsko z.s.
Zahrádky 130
471 01 Zahrádky
Tel.: +420 487 862 209, mob. tel.: +420 775 025 
678
e-mail: panackova@lagpodralsko.com
web: www.lagpodralsko.com

mailto:panackova@lagpodralsko.com
http://www.lagpodralsko.com/

