
 
Zápis z projednávání s veřejností 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000286 

Partner: Město Havlíčkův Brod (partner s finančním příspěvkem) 

 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000287 

Partner: Město Světlá nad Sázavou (partner bez finančního příspěvku) 

 

Dne: 7. 3. 2016 

Místo: Sokolovna Habry, od 16:00 hodin 

 

Zástupci Královské stezky o.p.s. představují zastoupené veřejnosti projekty „Podpora vzdělávání – 

MAP ORP Havlíčkův Brod“ a projekt „Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou“.  

Projekty jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a 

zahrnují oblasti: 

- Včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání 

Projekty budou tvořeny základními školami, mateřskými školami, obcemi, neziskovými organizacemi, 

rodičemi a další veřejností, včetně Agentury pro sociální začleňování (pro ORP Havlíčkův Brod).  

Projekty jsou zacíleny na:  

• Prioritní (povinná) témata: 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 2. 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 3. Inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

• Doporučená témata: 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 5. Rozvoj kompetencí dětí 

a žáků v polytechnickém vzdělávání 6. Kariérové poradenství v základních školách 

• Průřezová a volitelná témata: 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 8. Rozvoj 

kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 9. Rozvoj sociálních a občanských 

kompetencí dětí a žáků 10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 11. Investice 

do rozvoje kapacit základních škol 12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP 

Cílem místních akčních plánů vzdělávání je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 

školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 

znamená společné  

 informování,  



 
 vzdělávání  

 plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb 

Základní výstupy MAP: 

 dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 

 Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji 

Následně byly zodpovídány dotazy k realizaci a dalšímu postupu realizačního týmu MAP. 

 

Představení veřejnosti bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

 


