
Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání = MAP

Díky angažovanosti ředitelů škol lze  
v těchto projektech propojit teorii s pra-
xí, na což je v dnešní době kladen velký 
důraz, a daří se tak činit i prostřednictvím 
Místních akčních plánů vzdělávání (MAP). 
Železnohorský region je realizátorem MAP 
na území ORP Přelouč, spolupracuje tak se 
školami ze 3 MAS (Železnohorský region, 
Bohdanečsko a Zálabí). 

V rámci MAP mohou nyní školy využít 
připravovaných manuálů exkurzí Výpravy 
za dobrodružstvím pro pěší výlety naším 
regionem. Jejich součástí je také pracov-
ní list se spoustou zábavných úkolů, které 
jsou doplněny vyprávěním, jež účastníky 
výpravy provází po celou dobu cesty. Zá-
bava a poučení jsou tak připraveny pro děti  
i dospělé. Všechny výpravy jsou zveřejně-
ny na webových stránkách Místní akční 

skupiny Železnohorský region, z. s. k neo-
mezenému využití.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  
v ORP Přelouč nabízí také vzdělávání „tváří 
v tvář“ či on-line, využití manuálu při před-
stavování povolání rodičů dětem a žákům  
a spousty další aktivit. Nově jsou k volnému 
využití připravena také videa o zdravém 
stravování z alternativní jídelny Kruh zdraví.

Podpora škol v rámci  
dotačních zdrojů = IROP, 
PRV, OPZ 

Podporu vzdělávání může přinést také 
rozvoj infrastruktury škol, na niž vyhlašují 
MAS výzvy z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). Některé MAS 
přistoupily rovněž k vyhlášení článku 20  
v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), 
který zahrnuje možnost investic do ma-
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Mateřské i základní školy v ČR mají možnost zapojit se do řady projektů či čerpat 
prostředky z různých dotačních zdrojů. Pro školy ORP Přelouč jsou zde připraveny Míst-
ní akční skupiny (MAS Železnohorský region, MAS Bohdanečsko i MAS Zálabí), které 
jsou pro školy spolehlivým zdrojem informací, dokáží jim pomoci a poskytnout infor-
mace z oblasti vhodných dotačních zdrojů.  Každá škola se tak na svou MAS může ob-
rátit, prodiskutovat s ní svou situaci a následně projít možnosti, rozhodnout se, do čeho 
se chce zapojit či co má začít připravovat a chystat.
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teřských a základních škol nenavyšujících 
kapacitu zařízení. Pomoci se slaďováním 
pracovního a rodinného života, k podpoře 
rodiny a k předcházení sociálního vylou-
čení osob včetně jejich uplatnitelnosti na 
trhu práce, mohly pomoci i výzvy Prorodin-
ná opatření vyhlašované MAS v rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost (OPZ). 

Šablony pro školy
V rámci Operačního programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlašuje Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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(MŠMT) výzvy na Šablony I–III. S adminis-
trativní pomocí se ředitelé mohou obracet 
na své zástupce v Místních akčních skupi-
nách, kteří jim s projekty pomáhají. 

Největší zájem mívají školy o školní 
asistenty. Díky této aktivitě je jim poskyt-
nuta dočasná personální podpora, která 
poskytuje přímou nepedagogickou pod-
poru dětí a žáků, podporu pedagogovi 
při administrativní a organizační činnosti, 
pomoc v zajišťování výjezdů školy (výlety, 
školy v přírodě apod.) a s organizační pod-
porou pedagogických pracovníků při práci 
s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami aj. Školy také často vybírají pro-
jektové dny, které se mohou konat přímo 
ve škole či mimo školu. 

Mateřské školy často volí aktivitu Ko-
munitně osvětová setkávání, v rámci které 
dochází k podpoře inkluzivního klimatu  
a komunitního charakteru školy. Rozvíjí se 
tak kompetence dětí v oblasti vzájemné-
ho porozumění, mezigeneračního soužití, 
zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě  
a otevřeného přístupu ke kulturní rozmani-
tosti. 

Naopak základní školy více vybírají ak-
tivity Klub pro žáky a Doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním neúspěchem. Klub 
pro žáky (čtenářský, zábavné logiky a des-
kových her, komunikace v cizím jazyce, 
badatelský či klub občanského vzdělávání 
a demokratického myšlení) má formu vol-
nočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových 
kompetencí žáků. Doučování má podpořit 
žáky ohrožené školním neúspěchem, kdy 
jim může napomoci upevnit jejich zvyk, 
provádět samostatnou odpolední přípra-
vu a podpořit zvládnutí standardů daných 
Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání např. v hlavních před-
mětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Novinky v Šablonách III
V Šablonách III si mohou školy nově 

zvolit aktivitu Zahraniční stáže pedagogic-
kých pracovníků. Cílem aktivity je profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, 
prostřednictvím zahraniční stáže (v zemích 
EU/Norsku/Islandu) a sdílením příkladů 
dobré praxe v oblasti práce s heterogenní 
skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí. 
Pedagogičtí pracovníci mohou dále rozví-
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jet pedagogické kompetence, které jsou 
podstatné pro zajištění kvalitního vzdělá-
vání každého dítěte, u pedagogických pra-
covníků ZŠ také pedagogické kompetence 
vedoucí k eliminaci předčasného ukončení 
školní docházky. Minimální délka jedné 
stáže je 5 dnů konání stáže (min. 30 hodin 
stáže jednoho pedagoga), maximální délka 
jedné stáže je 20 dnů konání stáže (min. 
120 hodin stáže jednoho pedagoga). 

Povinnou aktivitou, kterou si školy v žá-
dosti o podporu musí zvolit, je Projektový 
den ve výuce. Projektová výuka má probí-
hat v oblasti podpory společného vzdělá-
vání a rozvoje klíčových kompetencí dětí/
žáků. Aktivita je určena pro minimálně jed-
noho pedagoga MŠ/ZŠ a odborníka z pra-
xe, kteří společně naplánují a zrealizují pro-
jektový den ve škole nebo v jejím blízkém 
okolí v délce 4 vyučovacích jednotek (4 Í 

45 min projektové výuky) pro jednu třídu/
skupinu dětí/žáků. 

Co nás čeká po roce 2021?
Jednání o nadcházejícím programo-

vém období 2021–2027 stále probíhají.  
V současné době je jisté pokračování Míst-
ních akčních plánů vzdělávání. Na ostatní 
podmínky operačních programů si bude-
me muset ještě počkat. Již nyní však mů-
žete konzultovat své potřeby se zástupci  
v Místních akčních skupinách, kteří jsou 
zde připraveni vám pomoci.

Veškeré informace k projektu MAP II  
v ORP Přelouč jsou zveřejňovány na inter-
netových stránkách www.zeleznohorsky-
-region.cz či na FB: MAP II v ORP Přelouč.

Petra Sotonová
Železnohorský region
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