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1 ,PSOHPHQWDFH�0tVWQtKR�DNþQtKR�SOiQX 

,PSOHPHQWDFH�0$3�VSRþtYi�Y UHDOL]DFL�MHGQRWOLYêFK�RSDWĜHQt��WHG\�WĜHWt�~URYQČ�VWUDWHJLFNpKR�
þOHQČQt��2SDWĜHQt�VH�UR]SDGDMt�QD�MHGQRWOLYp�DNWLYLW\�a akce.  
-HGQRWOLYp�DNWLYLW\�D�DNFH�PDMt�SĜtPR�PČĜLWHOQp�YêVWXS\�D�LQGLNiWRU\��NWHUp�MVRX�QiVWURMHP�VOHGRYiQt�
vývoje v území. Vzhledem ke NRPXQLWQtPX�FKDUDNWHUX�DNþQtKR�SOiQX�MDNR�VRXSLVX�QiVWURMĤ�D�MHMLFK�
QRVLWHOĤ��QHMVRX�LQGLNiWRU\�PČĜtWNHP�~VSČFKX�DNþQtKR�SOiQX�DQL�QRVLWHOH�SURMHNWĤ�0$3��-VRX�
QDRSDN�PČĜtWNHP�SUR�VOHGRYiQt�QDSOQČQt�FtOĤ�D�KOHGiQt�GDOãtFK�VPČĜRYiQt�DNWLYLW�� 

1.1 $NþQt�SOiQ�0$3 

$NþQt�SOiQ�UR]YRMH�Y]GČOiYiQt�SUR�Vysokomýtsko �GiOH�MHQ�$3��SRYDåXMHPH�]D�åLYê�QiVWURM�NH�
VOHGRYiQt�D�SOiQRYiQt�DNWLYLW�D�]PČQ�YH�Y]GČOiYiQt�Y UHJLRQX�IRUPRX�DNFt��SURMHNWĤ�D�DNWLYLW�
SĜLVStYDMtFtFK�N FtOĤP�0$3��9H�IRUPČ�GRNXPHQWX�SXEOLNRYDQpP�N XUþLWpPX�GDWX�MHM�SĜHGNOiGi�
UHDOL]DþQt�WêP�0$3�YãHP�DNWpUĤP�Y území MAP k Y\MiGĜHQt�D�LQVSLUDFL��=DKUQXMH�MDN�DNWLYLW\�WêPX�
0$3��WDN�MHGQRWOLYêFK�VXEMHNWĤ�± ãNRO��RUJDQL]DFt�QHIRUPiOQtKR�Y]GČOiYiQt��REFt��LQVWLWXFt�L�URGLþĤ�D�
XþLWHOĤ�± SRNXG�PRKRX�SRVXQRXW�Y]GČOiYiQt�N FtOĤP�0$3� 
1D�]iNODGČ�FtOĤ�VWUDWHJLFNpKR�UiPFH�MVRX�QDYUKRYiQ\�MHGQRWOLYp�DNWLYLW\��=GURMHP�QiYUKĤ�MH�
SURYHGHQi�DQDOê]D��SUiFH�SUDFRYQtFK�VNXSLQ��SUiFH�H[SHUWĤ�Y ~]HPt��QiPČW\�]H�Y]GČOiYDFtFK akcí. 
$3�MH�SĜHKOHGQRX�D�SUXåQČ�DNWXDOL]RYDQRX�GDWDEi]t�DNWLYLW�D�]iPČUĤ�QD�REGREt�GR�URNX�2023.  
 
$3�E\�PČO�VORXåLW�NH�NRRUGLQDFL�DNWLYLW��N inspiraci a snadnému hledání spolupráce v QHMEOLåãtP�
REGREt��0$3�E\�PČO�VOHGRYDW�YêYRM�Y ~]HPt�D�MDNR�SODWIRUPD�SURMHGQiYDW�]PČQ\��Obsahuje známé 
þL�SRWĜHEQp�DNWLYLW\��NWHUp�DOH�]HMPpQD�X�WČFK�QRYêFK��WHSUve hledají kroky k realizaci, a tedy se 
QHPĤåH�MHGQDW�R�VFKYiOHQp�DNFH��$3�D�DQL�RG�QČKR�RGYR]HQê�URþQt�DNþQt�SOiQ�QHMVRX�~NRORYDFt�D�
NRQWUROQt�WDEXON\��DQL�ILQiOQt�SOiQ\�QD�]PČQX�UHJLRQX��DOH�åLYêP�GRNXPHQWHP��V MHKRå�SRPRFt�D�
s SRGSRURX�VWiOpKR�SĤVREHQt�0$3�VH�Gi�YH�Y]GČOiYiQt�NRQFHSþQČ�VSROXSUDFRYDW� 
 
6WiYDMtFt�YHU]H�DNþQtKR�SOiQX�0$3�9\VRNRPêWVNR�MH�Y SĜtOR]H�þ��5 Dokumentu MAP. 

1.2 5RþQt�DNþQt�SOiQ�0$3 

5RþQt�DNþQt�SOiQ�UR]YRMH�Y]GČOiYiQt�SUR�Vysokomýtsko �GiOH�MHQ�5$3��MH�YêĖDWNHP�$3�QD�QHMEOLåãt�
období a MHKR�MHGQRWOLYp�SRORåN\�MVRX�YtFH�UR]SUDFRYiQ\��6QDKRX�MH��DE\�]QDþQi�þiVW�DNWLYLW�D�
YHãNHUp�YČWãt�LQYHVWLþQt�DNFH�D�RSUDY\�E\O\�Y území podchyceny strategickým plánováním a 
QiVOHGQČ�E\O\�NRRUGLQRYiQ\��QDY]iMHP�DNWXDOL]RYiQ\��UHDOL]RYiQ\�D�Y\KRGQRFRYiQ\�� 
Období RAP budou navazovat tak, jak budou aktivity aktualizovány. Toto první období bylo zvoleno 
s SĜLKOpGQXWtP�N SUDNWLþQRVWL�VOHGRYiQt�D�UR]SUDFRYiQt�~NROĤ�ãNROQtKR�URNX�L�QiYD]QpKR�SURMHNWX�
0$3�,,��7HQWR�SOiQ�MH�SĜHKOHGHP�PRåQêFK�DQHER�MLå�SUREtKDMtFtFK aktivit na období od NYČWHQ 2018 
do þHUYHQ 2020��3RNXG�XYiGČQp�DNWLYLW\�WUYDMt�YtFH�QHå�MHGHQ�URN�QHER�REGREt�Y\EUDQp�SUR�5$3�
]DVDKXMt�MHQ�]þiVWL��MH�Y�5$3�]DKUQXWD�SRX]H�þiVW�SRVWXSQêFK�DNWLYLW��NWHUi�VH�WêNi�VWDQRYHQpKR�
období, nebo je aktivita zahrnuta s WtP��åH�MH�SDWUQR��åH�þDVRYČ�SĜHVDKXMH��MH�SUDYLGHOQČ�VH�RSDNXMtFt�
apod.  
$3�L�5$3�WYRĜt�DNWLYLW\�UĤ]QpKR�GUXKX��-VRX�WR� 

- Aktivity spolupráce�� YH� NWHUêFK� MH� SRGVWDWQp� SRVtOHQt� SUYNX� NRRSHUDFH� UĤ]QêFK� VXEMHNWĤ�� �QDSĜ���
PDWHĜVNp� ãNRO\� VH� ]iNODGQtPL�� PDORWĜtGQt� ãNRO\� V SOQČ� RUJDQL]RYDQêPL�� DOH� L� ãNRO\� V knihovnami, 
YROQRþDVRYêPL�RUJDQL]DFHPL��RUJDQL]DFHPL�SRVN\WXMtFtPL�VRFLiOQt�VOXåE\�DSRG���� 

- $NWLYLW\�ãNRO\ ± DNWLYLW\��QD�NWHUp�QDSĜ��þHUSDMt�MHGQRWOLYp�ãNRO\�SURMHNW\�]MHGQRGXãHQpKR�Y\ND]RYiQt�
W]Y��ÄãDEORQ\³�] 0â07�D�23999�D�DNWLYLW\��NWHUp�ãNRO\�UHDOL]Xjí z GDOãtFK�]GURMĤ 



 
 

 

- Aktivity MAP��NWHUp�MVRX�VRXþiVWt�VRXþDVQpKR�MAP II 

- AktivLW\� PLPRãNROQtKR� Y]GČOiYiQt, které jsou z YČWãt� þiVWL� QHIRUPiOQt� QHER� QD� LQLFLDWLYČ� VSRONĤ� D�
LQVWLWXFt�QHIRUPiOQtKR�Y]GČOiYiQt� 

- Aktivit\�]ĜL]RYDWHOĤ�D�]DNODGDWHOĤ, které mají poteQFLiOQČ�QD�Y]GČOiYDFt�VRXVWDYX�D�MHMt�þOiQN\�]iVDGQt�
vliv. 

- $NWLYLW\�LQIUDVWUXNWXU\��NWHUp�WYRĜt�LQYHVWLFH�D�YČWãt�RSUDY\�ãNRO� 
 

Z MLQpKR�~KOX�SRKOHGX�MVRX�PH]L�]D]QDPHQDQêPL�DNWLYLWDPL�GDOãt�UR]GtO\��-VRX�WR� 

- $NWLYLW\�MLå�QČNG\�UHDOL]RYDQp��NGH�MH�YKRGQp�SRVtOLW�Y]GČOiYDFt�D�YêFKRYQê�SUYHN 

- $NWLYLW\�MLå�PtVWQČ�UHDOL]RYDQp��QD�NWHUp�MH�GREUp�XSR]RUQLW�RVWDWQt�VXEMHNW\�D�UR]ãtĜLW�MH�QD�YČWãt�~]HPt� 
- Aktivity v ~]HPt� QRYp��QD� NWHUp� MH�XSR]RUQČQR� ] GĤYRGX� ]DYHGHQt� XUþLWêFK�QiVWURMĤ� GR� SRYČGRPt�

VXEMHNWĤ�Y]GČOiYiQt, hledání cest k MHMLFK�UR]ãtĜHQt�D�PRåQRVWt�SUR�MHMLFK�ãLUãt�Y\XåLWt 
- Aktivity v ~]HPt�]FHOD�QRYp��SUR�NWHUp� MH�YKRGQp�]DKiMLW�SUĤ]NXP� MHMLFK�Y\XåLWt�D�KOHGiQt�PRåQRVWt�

ĜHãHQt�Y SRVWXSQp�UHDOL]DFL��WHG\�GR�]QDþQp�PtU\�V dosud neznámým obsahem 

- $NWLYLW\� UĤ]QêFK� VXEMHNWĤ� v RGGtOH� RGSRYČGQRVW�UHDOL]iWRU� MH� XYHGHQ� VXEMHNW�� NWHUê� MH� SRYDåRYiQ�
v WpWR�FKYtOL�]D�PRåQpKR�QRVLWHOH�þLQQRVWL�QHER�MLå�WXWR�þLQQRVW�DNWLYQČ�Y\NRQiYi� 
5$3�REVDKXMH�DNWLYLW\�QHMUĤ]QČMãtKR�REMHPX��MDN�SOiQRYDFt�VFKĤ]N\�PDOêFK�VNXSLQ��WDN�YHONé 
LQYHVWLþQt�SURMHNW\��3URMHNW\�]OHSãXMtFt�LQIUDVWUXNWXUX�MVRX�VSHFLiOQČ�R]QDþHQ\�D�O]H�MH�VWHMQČ�MDNR�MLQp�
dle této charakteristiky filtrovat. 
 
$NWXiOQt�URþQt�DNþQt�SOiQ�MH�N dispozici na webu.  

1.3 =DEH]SHþHQt�LPSOHPHQWDFH�0$3 

$NWLYLW\�D�RSDWĜHQt�MVRX�KLHUDUFKLFN\�HYLGRYiQ\�Y MHGQRWQp�D�YHĜHMQČ�SĜtVWXSQp�GDWDEi]L�VH�YãHPL�
SRWĜHEQêPL�FKDUDNWHULVWLNDPL�D�PRåQêP�WĜtGČQtP�L�ILOWUDFt��= GDWDEi]H�O]H�SRĜL]RYDW�YêVWXS\�GOH�
YêEČUX�NULWpULt�Y UHiOQpP�þDVH��1D�GDWDEi]L�QDYD]XMH�F\NOLFN\�VFKYDORYDQê�URþQt�DNþQt�SOiQ�MDNR�
SĜHKOHG�DNWLYLW�D�DNFt�QD�QHMEOLåãt�PČVtFH�V SULRULWL]DFt�D�XYHGHQtP�YČWãtFK�SRGUREQRVWt�� 
Dokumenty nejsou závazné, ale jsou podkladem a inspirací pro projekty spolupráce i individuální 
inspiraci a spolupráci v regionu.  
V regionu MAP bylo v REGREt�UHDOL]DFH�SURMHNWX�Y\KOiãHQR�0HPRUDQGXP�R�VSROXSUiFL��Y QČPå�VH�
SĜLSRMHQp�VXEMHNW\�SĜLNOiQČMt�NH�VSROXSUiFL�D�PM��GHNODUXMt�SRVWRM��åH�Y GREČ�SURMHNWX�0$3�MH�
administrátorem a servisní a monitorovací stranou tým realizující MAP a v GREČ�PLPR�ĜHãHQt�
SURMHNWX�MH�WtPWR�VXEMHNWHP�ětGLFt�YêERU�0$3�D�MtP�SRYČĜHQp�VXEMHNW\��2UJDQL]DþQt�VFKpPD�Y]WDKĤ�
tak platí nezávisle na tom, zda je v realizaci projekt MAP, pouze se v GREČ�MHKR�UHDOL]DFH�RERKDFXMH�
do hloubky o podrobnosti pracovních skupin a pozic v týmu MAP. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.3.1 Struktura, v Qtå�VH�0$3�LPSOHPHQWXMH 

2EUi]HN�þ�����6FKpPD�Ĝt]HQt�0tVWQtKR�DNþQtKR�SOiQRYiQt 

 
ětGLFt�YêERU�0$3 MH�VORåHQ�]H�]iVWXSFĤ�YHGHQt�ãNRO�D�GDOãtFK�Y]GČOiYDMtFtFK�LQVWLWXFt��]iVWXSFĤ�
XþLWHOĤ��]iVWXSFĤ�REFt�D�]ĜL]RYDWHOĤ��]iVWXSFĤ�VYD]NĤ�REFt��0$6�D�,7,��WêPX�.$3��NUDMVNpKR�DNþQtKR�
SOiQX���URGLþĤ�D�RGERUQtNĤ��1RYp�þOHQ\�VFKYDOXMH�SUiYČ�ě9�0$3�D�VWHMQČ�WDN�]ĜL]XMH�SRGĜt]HQp�
jednotky. 
5HDOL]DþQt�WêP ± GOH�VSROHþQpKR�0HPRUDQGD�]DMLãĢXMH�Y GREČ�UHDOL]DFH�SURMHNWĤ�PtVWQtKR�DNþQtKR�
SOiQRYiQt�Y]GČOiYiQt�]GiUQRX�UHDOL]DFL�VWiOpKR�SURFHVX�PtVWQtKR�DNþQtKR�SOiQRYiQt��UHDOL]DFL�
Y]GČOiYDFtFK�D�PRWLYDþQtFK�DNWLYLW�D�LPSOHPHQWDFL�VSROHþQêFK�RSDWĜHQt�0$3��)RUPiOQČ�PĤåH�EêW�
VORåHQ�]H�]DPČVWQDQFĤ�QRVLWHOH�SURMHNWX�0$3�D�SDUWQHUĤ��L�] Y\VODQêFK�SUDFRYQtNĤ�]iVWXSFĤ�
v SDUWQHUVWYt��57�QHPXVt�IXQJRYDW�VWiOH��DOH�MH�SUR�XGUåHQt�PtVWQtKR�DNþQtKR�SOiQRYiQt�D�VSROHþQp�
implementace zásaGQt��0ĤåH�IXQJRYDW�Y þDVH�SURPČQOLYČ�MDNR�VRXþiVW�VNWUXNWXU\�0$6��REFH��
VSROHþQê�WêP�QČNROLND�VXEMHNWĤ�] SDUWQHUVWYt�D�WR�YåG\�QD�]iNODGČ�VRXKODVX�ětGLFtKR�YêERUX�0$3 
Pracovní skupiny��WHPDWLFN\�]DPČĜHQp�QD�DNWXiOQt�SUREOpP\�D�RWHYĜHQp�YãHP�DNWLYQtP�] regionu, 
RGERUQp�VORåHQp�] PtVWQtFK�OtGUĤ�D�H[SHUWĤ�N SRGSRĜH�WêPX�D�ě9�0$3��H[SHUWQt�VNXSLQ\�VORåHQp�
z WHPDWLFNêFK�H[SHUWĤ� 

1.3.2 .OtþRYp�SRVWXS\ 

,PSOHPHQWDFH� VSRþtYi� Y QiVOHGXMtFtFK� NOtþRYêFK� SRVWXSHFK� SĜLVStYDMtFtFK� N QDSOĖRYiQt� FtOĤ� 0$3��
jejich reportování a sleGRYiQt��]DMLãĢRYiQt�SRGNODGĤ�D�GRNXPHQWDFH� 

- Stálá aktualizace ± ě9�0$3�D�UHDOL]DþQt�WêP�GEDMt�QD�SUĤEČåQRX�DNWXDOL]DFL�DNþQtKR�SOiQX�D�RSDWĜHQt�
D�MHMLFK�VOHGRYiQt��XYiGČMt�MHM�GR�Y]iMHPQpKR�VRXODGX�V YL]HPL�D�DNþQtPL�SOiQ\�MHGQRWOLYêFK�ãNRO��NWHUp�
iniciují; 

- =DSRMRYiQt�OtGUĤ�- ě9�0$3�D�UHDOL]DþQt�WêP�]DSRMXMt�DNWLYQt�XþLWHOH��ĜHGLWHOH�D�GDOãt�OtGU\�YH�Y]GČOiYiQt�
v UHJLRQX�D�GiYDMt�MLP�SĜtOHåLWRVW�N UĤVWX�D�RYOLYQČQt�Y]GČOiYiQt�Y�~]HPt� 

ĜtGLFt�YëERU�SDUWQHUVWYt�0$3

ze zástupcõ partnerõ

Pracovní skupiny 
tematické

RWHYĝHQp�DNWLYQtP�]�~]HPt

Pracovní skupiny 
odborné
PtVWQt�H[SHUWL�D�OtGĝL

Expertní skupiny

experti na témata 

5HDOL]DÿQt�WëP�
MAP

MH�VRXÿiVWt�WëPX�D�VWUXNWXU�QRVLWHOH�0$3



 
 

 

- Vazba na místní strategie - ě9�0$3�D�UHDOL]DþQt� WêP�]DMLãĢXMt�Y]iMHPQRX�Yazbu na vize a místní 
VWUDWHJLH�MHGQRWOLYêFK�Y]GČODYDWHOĤ�Y ~]HPt�0$3�D�VOHGXMt�YD]E\�QD�GDOãt�VWUDWHJLFNp�GRNXPHQW\� 

- ,QLFLDFH�D�UHDNFH�QD�SRGQČW\�D�WUHQG\�YH�Y]GČOiYiQt�- ě9�0$3�D�UHDOL]DþQt�WêP�]DMLãĢXMt�SODWIRUP\�SUR�
VGtOHQt� SĜtVWXSĤ�� VHPLQiĜH� D� ZRUNVKRS\� SUR� SĜtQRV� PHWRG� D� SRVWXSĤ� GR� ~]HPt�� NXODWp� VWRO\� SUR�
SRVtOHQt� VSROXSUiFH� LQVWLWXFt�D�SDUWQHUĤ�0$3�� WtP� SĜLQiãHMt� LQVSLUDFL�� LQLFLDWLYX�D�SRGQČW\�N rozvoji 
Y]GČOiYiQt�Y regionu; 

- 2WHYĜHQRVW�- ě9�0$3�D�UHDOL]DþQt�WêP�XGUåXMH�SURFHV\�RWHYĜHQp�YãHP�VXEMHNWĤP�] regionu MAP a 
YKRGQêPL�DNWLYLWDPL�VWiOH�VPČĜXMH�N SRVLORYiQt�]iMPX�XþLWHOĤ��URGLþĤ�D�YHĜHMQRVWL�R�SURFHV� 

- Vazba na instituce - ě9�0$3�D�UHDOL]DþQt�WêP�XGUåXMt�YD]EX�QD�VWUXNWXU\�D�V\VWpPRYp�D�VWUDWHJLFNp�
VQDK\�253��0$6�D�.UDMH��SRSĜtSDGČ�SRGSĤUQp�SURMHNW\�0â07� 

- Informovanost - k XGUåHQt�DNWXiOQt� LQIRUPRYDQRVWL�D�VGtOHQt� MVRX�PLQLPiOQtP�LQIRUPDþQtP�NDQiOHP�
ZHERYp�VWUiQN\�0$3��SĜLþHPå�ětGLFt�YêERU�Pi�N GLVSR]LFL�FHORX�GRNXPHQWDFL�D�GDWDEi]H��ě9�D�57�
]iURYHĖ�XGUåXMt�DNWXiOQt�LQIRUPRYDQRVW�R�]iPČUHFK D�SRVWXSHFK�0â07�WêNDMtFtFK�VH MAP. 

 



Název aktivity: Rozvoj pozitivního a reflektujícího klimatu ve vzdělávání

Název podaktivity: Měření a práce s klimatem na školách
Supervize
Podpora spolupráce asistentů a pedagogů na školách
Komunikace

Vazba na cíl ve strategickém rámci: 1.1 Vhodná nabídka vzdělávání pro pedagogické pracovníky a další 
pracovníky s dětmi a mládeží
2.3 Efektivní působnost odborných pracovníků v regionu 
spolupracujících se školami
3.1 Lepší oboustranná komunikace mezi rodiči a pedagogy/školou
3.2 Sdílení „dobré praxe“

Cílová skupina: Týmy škol a organizací, děti a žáci, rodiče, veřejnost

Provazba na povinné/doporučené oblasti Otevřená škola
Kompetence pro demokratickou kulturu 
Inkluzivní vzdělávání
Předškolní vzdělávání

Popis problému, který řeší:
Malé uvědomění obsahu a šíře obsahu pojmu klima školy, klima
organizace, klima v týmu a souvislosti materiálních a vztahových
podmínek ve školách a jejich souvislostí s potenciálem rozvoje školy.
Součástí práce na klimatu ve vzdělávání je i kontakt s veřejností, s rodiči
mezi pedagogy navzájem. Jedním ze způsobů eliminace této hrozby je
posilování komunikačních schopnosti všech pracovníků ve školství a
začlenění asistentů do fungování škol. Posilování těchto schopností je
třeba především v oblasti práce s rodiči. Další oblastí je i posílení
komunikace mezi zřizovateli a vedením škol. Jedním ze způsobů eliminace
této hrozby je týmová supervize, prostřednictvím které lze posilovat
vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmech škol. Práce s týmy škol pak
má přímou vazbu na klima organizace, na zvýšení kvality a efektivity
práce, je prevencí proti profesnímu vyhoření, příznivě ovlivňuje profesní
růst superevidovaných. 
Ze SWOT -3 analýzy prioritních oblastí vyplývá jako slabá stránka:
"Individuální přístup k dětem" a "malá komunikace zřizovatel, škola,
rodič, žák"

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITA 1



Popis aktivity:
V rámci této aktivity spolupráce jsou naplánované komunikační semináře
pro pedagogické pracovníky formálního i neformáního vzdělávání, pro
zřizovatele a vedení škol. Obsahem seminářů bude posilování
komunikačních schopností dané cílové skupiny (např. metody práce
pedagogů s problémovými rodiči a další), spolupráce a nastavení
kompetencí mezi pedagogem a asistentem. Další aktivitou je podpora škol  
prostřednictvím supervize s důrazem na týmovou supervizi. Supervizor je
průvodce, který pomáhá supervidovanému týmu, skupině či organizaci
vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení
problematických situací. Odborné zázemí a servis v měření klimatu školy a 
třídy a zvyšování kompetencí provádět jej s nižší mírou externí podpory v
budoucnu.

Četnost aktivity Aktivity budou nabídnuty napříč regionem v plánovaném 
harmonogramu:
Klima na školách - měření klimatu bude probíhat  na 7 školách a na 4 z 
nich budou na směně klimatu dále pracovat pod vedením odborníků. 
Týmová supervize - je plánovaná na 12 školách, cca 6 x za projekt
Asistenti na školách - 10 vzdělávacích či supervizních setkání pro 8 skupin
Komunikace - 4 workshopy jejich součástí bude nácvik modelových 
situací pro 14 subjektů

Výstup aktivity prezenční listiny ze seminářů a konzultačních setkání, zpráva o 
průběhu systematické podpory

Indikátory 5 10 17 - Počet uspořádáných jednorázových akcí    52

Zapojené subjekty: Zapojeno bude budou min. 12 subjektů formálního a neformálního 
vzdělávání



Název aktivity: Podpora osobnostního rozvoje pedagogů

Název podaktivity: Podpora koučujícího přístupu pro pedagogy ve formálním, neformáním i 

zájmovém vzdělávání 

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů ve formálním, neformáním i 

zájmovém vzdělávání prostřednictvím mentoringu

Podpora předávání pedagogických zkušeností v regionu formou 

mentoringu

Vazba na cíl ve strategickém rámci: 1.1 Vhodná nabídka vzdělávání pro pedagogické pracovníky a další 

pracovníky s dětmi a mládeží

3.1 Lepší oboustranná komunikace mezi rodiči a pedagogy/školou

3.2 Sdílení „dobré praxe“

3.4 Efektivní spolupráce mezi aktéry vzdělávání a rozvinuté měkké 

kompetence

Cílová skupina: pedagogové formálního, neformálního i zájmového vzdělávání

Provazba na povinné/doporučené 

oblasti

Otevřená škola 

Inkluzivní vzdělávání

Předškolní vzdělávání

Popis problému, který řeší:

Realizací této aktivity bude posílen rozvoj osobnosti pedagoga i vedení škol a 

to s důrazem na začínající pedagogoy.  Právě osobnost pedagoga je v procesu 

vzdělávání klíčová. Ve SWOT -3 analýze je ve slabých stránkách označeno  

"Chybějí semináře pro pedagogy v místě ORP" , dále "Chybějící respekt žáků 

vůči učiteli", "Nepřipravenost absolventů VŠ na praxi" a "Přetíženost 

pedagogů". 

Popis aktivity: V rámci této aktivity je plánová podpora pedagogů formou koučinku a 

mentoringu a následně i kurz pedagog mentorem, tak aby na území 

MAP vznikla trvalá podpora pedagogů. Jsou naplánované následující 

aktivity: semináře k představení koučinku a mentoringu, intenzivní roční 

kurz zaměřený na koučující přístup pedagogů. V rámci mentoringu bude 

poskytována mentorská podpora 14 pedagogům, součástí budou setkání 

na školách a vzájemné sdílení pedagogů. V rámci dlouhodobé podpory 

mentorujícího přístupu na školách se bude konat i 1 kurz Pedagog 

mentorem. Jednotlivých kurzů se bude účastnit min. 10 pedagogů. 

Výstup aktivity prezenční listiny ze seminářů a konzultačních setkání, zpráva o průběhu 

systematické podpory

Indikátory 5 10 17 - Počet uspořádáných jednorázových akcí   24

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITA 2



Zapojené subjekty: Zapojeno bude bude min. 10 subjektů formálního a neformálního 

vzdělávání



Název aktivity: Podpora vedení škol 

Název podaktivity Tvorba vize škol
Podpora koučujícího přístupu pro vedení škol a dalších organizací
Právní poradenství pro školy

Vazba na cíl: 1.1 Vhodná nabídka vzdělávání pro pedagogické pracovníky a 
další pracovníky s dětmi a mládeží
2.3 Efektivní působnost odborných pracovníků v regionu 
spolupracujících se školami
3.2 Sdílení „dobré praxe“

Cílová skupina: vedení škol a dalších organizací, zřizovatelé

Provazba na povinné/doporučené 
oblasti

Otevřená škola
Předškolní vzdělávání
Kompetence pro demokratickou kulturu 

Popis problému, který řeší:
Realizací této aktivity bude posílen osobnostní rozvoj vedení škol, 
otevřenost organizací a jejich právní povědomí. Díky týmovému 
hledání sdílené vize také dojde k vytříbení identifikace s procesem 
vzdělávání a zvýšení motivace u zapojených aktérů. Ze SWOT -3 analýzy 
prioritních oblastí vyplývá jako slabá stránka: "Přetíženost 
pedagogických pracovníků, "dále "Chybějící respekt žáků vůči učiteli", 
"Nezáem o spolupráci mezi školami".

Popis aktivity: V rámci této aktivity je plánová podpora vedení škol formou 
koučinku, dále podpora aktivit vedoucích k vytvoření realistické 
strategie škol v čele s vizí (kritéria ČŠI) a její postupné 
naplňování. Systematická práce na rozvoji strategie škol (každá 
organizace si určí v jakém rozsahu a fázi se do daného procesu 
začlení). Cílem je umožnit předávání zkušeností nejen s externí 
podporou facilitátora MAP v MAS, ale také prostřednictvím 
zkušených představitelů pokročilejších týmů, kteří podpoří 
začínající. Právní podpora bude zajištěna formou seminářů, 
kulatých stolů, konzultací. 

Výstup aktivity prezenční listiny ze seminářů a konzultačních setkání, zpráva o 
průběhu systematické podpory

Indikátory 5 10 17 - Počet uspořádáných jednorázových akcí 20

Zapojené subjekty: Zapojeno bude bude min. 15 subjektů formálního a 
neformálního vzdělávání

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITA 3



Název aktivity: Rozvoj otevřenosti a demokracie na školách

Název podaktivity: Podpora setkání vedení obcí a dětí

Parlamenty

Zapojení rodičů do života školy 

Vazba na cíl ve strategickém rámci: 2.3 Efektivní působnost odborných pracovníků v regionu 

spolupracujících se školami

3.1 Lepší oboustranná komunikace mezi rodiči a 

pedagogy/školou

3.2 Sdílení „dobré praxe“

Cíl 3.4 Efektivní spolupráce mezi aktéry vzdělávání a rozvinuté 

měkké kompetence

Cílová skupina: Pracovníci ve formálním i neformálním vzdělávání, vedení škol, 

zřizovatelé, děti a žáci 

Provazba na povinné/doporučené 

oblasti

Otevřená škola

Předškolní vzdělávání

Kompetence pro demokratickou kulturu

Popis problému, který řeší:
Součástí práce ve vzdělávání je i kontakt s veřejností, s rodiči. Ze

SWOT -3 analýzy prioritních oblastí vyplývá jako slabá stránka:

"Malá komunikace zřizovatel, škola, rodič, žák" (Také i při

analýze rizik v regionu v oblasti vzdělávání byla v okruhu

komunikace identifikovaná tato hrozba: "Aktéři vzdělávání neumí

komunikovat" a dále "Chybějící respekt žáků vůči učiteli" . Jedním 

ze způsobů eliminace této hrozby je posilování komunikačních

schopnosti všech pracovníků ve školství. Posilování těchto

schopností je třeba především v oblasti práce s rodiči. Další

oblastí je i posílení komunikace mezi zřizovateli a vedením škol.

Důležitou oblastí je vliv médií na děti analýza rizik „vliv médií na

děti“ , důležité je tedy s dětmi diskutovat, vést je k odpovědnosti,

kritickému myšlení jako podpůrná forma byly zvoleny školní

parlamenty,  zapojení do dění obce a vzdělávací aktivty pro děti.  

Popis aktivity:
V rámci této aktivity rozvoj otevřenosti a demokracie na školách jsou

naplánované aktivity vedoucí ke zvýšení odpovědnosti, kritickému

myšlení se zaměřením i na etickou a mediální výchovu. Dále je cílem i

zapojení rodičů do fungování škol. Uskuteční 6 x setkání školních

parlamentů, 6 x setkání vedení obcí a škol. Semináře a metodická

podpora k zapojení rodičů do fungování škol. Výstupem bude i

metodické materiály k oblastem vedení školních parlamentů, zapojení

rodičů do fungování škol a dětí do fungování obcí, které budou

distribuován na všechny školy v regionu. Tvorbu materiálu zajistí

realizační tým pod metodickým vedením odborného garanta této

aktivity a postřehů zeseminářů, které odráží specifikum regionu v této

oblasti.

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITA 4



Výstup aktivity prezenční listiny ze seminářů a konzultačních setkání, zpráva o 

průběhu systematické podpory

Indikátory 5 10 17 - Počet uspořádáných jednorázových akcí 20

Zapojené subjekty: Zapojeno bude bude min. 10 subjektů formálního a neformálního 

vzdělávání


