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ÚVOD  
 

Dosa┗adﾐí zkušeﾐosti z realizaIe s┞stéﾏo┗ýIh zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ukazují, že je ﾐutﾐé posílit přeﾐos 
těIhto zﾏěﾐ ﾐa úro┗eň jedﾐotli┗ýIh škol a ostatﾐíIh orgaﾐizaIí a iﾐstituIí půsoHíIíIh ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa 
ﾏístﾐí úro┗ﾐi. DeIeﾐtralizaIe, která proHěhla ┗ regioﾐálﾐíﾏ školst┗í, ﾐeH┞la pro┗ázeﾐa Hudo┗áﾐíﾏ 
dostatečﾐýIh odHorﾐýIh kapaIit ﾐa středﾐíIh úro┗ﾐíIh řízeﾐí.   

)e zjištěﾐí ČŠI1, ale také projektů Ageﾐtur┞ pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí ふdále AS)ぶ, orgaﾐizaIe Člo┗ěk 

v  tísﾐi2, ale i dalšíIh je zřejﾏé, že zřizo┗atelůﾏ ふ┗ případě základﾐíIh a ﾏateřskýIh škol jsou to zejﾏéﾐa 
oHIeぶ často Ih┞Hí ┗ize roz┗oje škol a že ﾐeﾏají koﾐIepIi ┗zdělá┗aIí politik┞ zejﾏéﾐa ┗e ┗ztahu 
k začleňo┗áﾐí zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh dětí, potažﾏo k iﾐkluzi┗ﾐíﾏu ﾏodelu ┗zdělá┗áﾐí, řízeﾐí a hodﾐoIeﾐí 
kvalit┞ ┗zdělá┗áﾐí. To sou┗isí s ﾐeujasﾐěﾐýﾏ ┗ztaheﾏ ﾏezi zřizo┗ateleﾏ, školaﾏi a dalšíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi zařízeﾐíﾏi ﾐa úzeﾏí oHIe a s ﾐejasﾐostí ohledﾐě ﾏetodiIkého ┗edeﾐí.  

Mezi úro┗ﾐí s┞stéﾏo┗ou a školﾐí tak e┝istuje zﾐačﾐá propast, která způsoHuje, že dopad s┞stéﾏo┗ýIh 
zﾏěﾐ ﾐeﾐí dostatečﾐý a ﾐepřispí┗á tolik ke z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí.   

AH┞ H┞lo ﾏožﾐé operačﾐíﾏ prograﾏeﾏ ┗ýše zﾏíﾐěﾐé ﾐedostatk┞ řešit, H┞lo rozhodﾐuto, že 
prostředﾐiIt┗íﾏ s┞stéﾏu ┗ýze┗ a projektů Hude ﾐa Ielé úzeﾏí ČR přeﾐášeﾐa jedﾐotﾐá koﾐIepIe 
ﾏetodiIké podpor┞ jak zřizo┗atelůﾏ, tak i jedﾐotli┗ýﾏ školáﾏ.  

AH┞ ﾏohl┞ Hýt t┞to poziti┗ﾐí zﾏěﾐ┞ ﾐastarto┗áﾐ┞ a ﾐásledﾐě podporo┗áﾐ┞, H┞l ┗ OP VVV ﾐa┗ržeﾐ 
s┞stéﾏ koﾏple┝ﾐí podpor┞. Na jeho začátku kroﾏě s┞stéﾏo┗ýIh projektů ふrealizo┗aﾐýIh z úro┗ﾐě 
MŠMTぶ stála i ﾏožﾐost pro jedﾐotli┗á úzeﾏí České repuHlik┞ uﾏožﾐit ﾐasta┗eﾐí koﾏuﾐikaIe, 

spolupráIe a ┗zájeﾏﾐé podpor┞ ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi aktér┞ ┗ úzeﾏí. Pro úro┗eň ﾏateřskýIh a základﾐíIh 
škol jsou k roz┗íjeﾐí proIesů spolupráIe určeﾐ┞ ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, které jsou 
součástí tz┗. akIe KLIMA. Hodﾐot┞ a priﾐIip┞ akIe KLIMA jsou popsáﾐ┞ ┗ kapitole ン. VýIhodiska MAP.   

Přípra┗a a realizaIe ﾏístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí H┞la ┗ OP VVV podpořeﾐa ┗ýz┗ou 
č. ヰヲ_ヱヵ_ヰヰヵ Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí. RealizaIe těIhto projektů uﾏožﾐila ┗ úzeﾏíIh 
zapojit do diskuze o hodﾐotáIh akIe KLIMA zejﾏéﾐa ředitele ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol, ale 
i zřizo┗atele, školská zařízeﾐí, ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe ふNNOぶ a další partﾐer┞.  

Výz┗a H┞la koﾐIipo┗áﾐa tak, že uﾏožﾐila ┗ úzeﾏí zpraIo┗at a realizo┗at ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ roz┗oje 

┗zdělá┗áﾐí ﾐejeﾐ taﾏ, kde již H┞la ┗ ﾏiﾐulosti ┗┞t┗ořeﾐa partﾐerst┗í škol se zřizo┗ateli a dalšíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi iﾐstituIeﾏi, orgaﾐizaIeﾏi půsoHíIíﾏi ┗e ┗zdělá┗áﾐí a rodiči, ale také ┗ úzeﾏí, která H┞la 
┗ roz┗oji spolupráIe a strategiIkéﾏ pláﾐo┗áﾐí tepr┗e ﾐa začátku.  

Výz┗a Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí II ふ┗ýz┗a MAP IIぶ je koﾐIipo┗áﾐa tak, aH┞ jedﾐotli┗á úzeﾏí 
mohla v akti┗itáIh ヲ. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. E┗aluaIe a ﾏoﾐitoriﾐg MAP pokračo┗at ┗ podpoře 
┗┞t┗ořeﾐýIh partﾐerst┗í, dalšíﾏ roz┗oji spolupráIe a společﾐého strategiIkého pláﾐo┗áﾐí ┗ těIhto 
partﾐerst┗íIh. Současﾐě Hude realizaIí těIhto akti┗it ┗ýz┗┞ podpořeﾐo i strategiIké pláﾐo┗áﾐí ┗e 
školáIh s pro┗azHou ﾐa ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ. Účeleﾏ je, aH┞ se tato spolupráIe partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí 
ukotvila tako┗ýﾏ způsoHeﾏ, aH┞ ﾏohla pokračo┗at i po ukoﾐčeﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ z OP VVV.  

                                                           
1 Projekt Překoﾐá┗áﾐí školﾐího ﾐeúspěIhu.  
2 Projekt Vzdělá┗aIí koﾐIepIe.     
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1. CO JE MAP?  

 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí ふMAPぶ je produkteﾏ spolupráIe partﾐerů ┗ úzeﾏí, staﾐo┗uje 
priorit┞ a jedﾐotli┗é krok┞ ﾐutﾐé k dosažeﾐí Iílů ┗zdělá┗aIí politik┞ ┗ úzeﾏí ﾐa základě ﾏístﾐí 
potřeHﾐosti a ﾐaléha┗osti, lokálﾐíIh příﾐosů a podložeﾐosti reálﾐýﾏi dat┞ a aﾐalýzaﾏi z úzeﾏí 
(evidence based).  

MAP je prioritﾐě zaﾏěřeﾐ ﾐa roz┗oj k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků. )ahrﾐuje oHlasti 
┗časﾐé péče, předškolﾐího a základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Toﾏuto 
zaﾏěřeﾐí odpo┗ídá úzeﾏí realizaIe i ┗ýHěr partﾐerů pro realizaIi MAP a zaﾏěřeﾐí sHěru dat.  Kulturu 

ﾏoti┗ujíIí k ﾏa┝iﾏálﾐíﾏu úspěIhu každého žáka je potřeHa roz┗íjet i ┗e spolupráIi škol s orgaﾐizaIeﾏi 
posk┞tujíIíﾏi ﾐeforﾏálﾐí a zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí tak, aH┞ se ┗┞užil ﾏístﾐí poteﾐIiál pro rozšířeﾐí 
příležitostí pro učeﾐí se žáků ﾐeHo pro sdíleﾐí a ┗ýﾏěﾐu doHrýIh zkušeﾐostí ﾏezi pedagogiIkýﾏi 
a dalšíﾏi praIo┗ﾐík┞ jedﾐotli┗ýIh sektorů ┗zdělá┗áﾐí. 
 

Hla┗ﾐíﾏ příﾐoseﾏ realizaIe projektu ┗e ┗ýz┗ě MAP II je Hudo┗áﾐí a roz┗oj udržitelﾐého s┞stéﾏu 
koﾏuﾐikaIe ﾏezi aktér┞, kteří o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí. Vzﾐiklá partﾐerst┗í2 ﾐapoﾏáhají 
zk┗alitňo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí zejﾏéﾐa ┗ ﾏístﾐíIh ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh, ale také k řízeﾐéﾏu 
roz┗oji dalšíIh služeH ﾐa podporu ┗zdělá┗áﾐí dětí a ﾏládeže.    

 

PRINCIPY MAP 

 

T┗orHa a realizaIe MAP ﾏusí respekto┗at základﾐí priﾐIip┞ koﾏuﾐitﾐě řízeﾐého pláﾐo┗áﾐí. PriﾐIip┞ 
odráží os┗ědčeﾐé postup┞ ┗┞IházejíIí z příkladů doHré pra┝e ふﾐapř. čiﾐﾐost ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ, 
koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH apod.ぶ.  

Koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí je postup, který uﾏožňuje3:  

– aH┞ se lidé ﾏohli s┗oHodﾐě účastﾐit rozhodo┗áﾐí o důležitýIh otázkáIh ži┗ota společeﾐst┗í,  
– aH┞ přijíﾏaﾐá usﾐeseﾐí zodpo┗ědﾐýIh orgáﾐů odrážela ┗ůli a potřeH┞ oH┞┗atel regioﾐu,  
– aH┞ pláﾐo┗aﾐé krok┞ a řešeﾐí Io ﾐejlépe ┗┞uží┗al┞ dostupﾐé zdroje, případﾐě ﾐaIházel┞ ﾐo┗é 

zdroje a přiﾐášel┞ Io ﾐej┗ětší užitek a spokojeﾐost.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Partﾐerst┗íﾏ se rozuﾏí široká platforﾏa spolupraIujíIíIh suHjektů, fuﾐgujíIí ﾐa priﾐIipu partﾐerst┗í. Partﾐerst┗í zde ﾐeﾐí 
┗e sﾏ┞slu projekto┗ého fiﾐaﾐčﾐího ﾐeHo ﾐefiﾐaﾐčﾐího partﾐerst┗í.     

3 Metodika pro pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH. MPSV.  http://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf 

Viz Iﾐforﾏo┗áﾐí a zapojo┗áﾐí ┗eřejﾐosti do proIesu pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeb. MPSV. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6479/Informovani_a_zapojovani.pdf     

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf
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Principy MAP:  

 

- PriﾐIip spolupráIe  
- PriﾐIip zapojeﾐí dotčeﾐé ┗eřejﾐosti do pláﾐo┗aIíIh proIesů   
- Princip dohody  

- PriﾐIip ote┗řeﾐosti  
- Princip SMART  

- PriﾐIip udržitelﾐosti  
- PriﾐIip partﾐerst┗í  
Koﾐkrétﾐí ┗┞s┗ětleﾐí jedﾐotli┗ýIh priﾐIipů je rozpraIo┗áﾐo ┗ Inspiromatu4 č. ヱ MetodiIké zdroje. 

 

CO PŘINESE MAP JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V Ú)EMÍ? 

 

Děteﾏ a žákůﾏ: 
- ﾏoti┗ujíIí, Hezpečﾐé, podporujíIí a koﾏuﾐikujíIí prostředí ┗e školáIh i ﾏiﾏo škol┞ pro učeﾐí se, 

roz┗oj osoHﾐosti a roz┗oj osoHﾐího poteﾐIiálu každého dítěte a žáka, 

- sﾐížeﾐí šikaﾐ┞ a diskriﾏiﾐaIe ┗e škole i ﾏiﾏo školu. 

 

Rodičůﾏ: 
- ┗íIe iﾐforﾏaIí o příležitosteIh pro roz┗oj dětí ﾐejeﾐ ┗e škole, ale i ﾏiﾏo školu ふﾐeforﾏálﾐí 

┗zdělá┗áﾐíぶ, 
- ﾏožﾐost podpořit školu a ┗ětší zapojeﾐí do ži┗ota škol┞, 

- roz┗oj k┗alitﾐího kariéro┗ého poradeﾐst┗í ┗e školáIh, které je ﾐezH┞tﾐýﾏ předpokladeﾏ pro 
sprá┗ﾐé sﾏěřo┗áﾐí další ┗zdělá┗aIí dráh┞ žáka, 

- platforﾏu pro ote┗řenou komunikaci. 

 

Ředitelůﾏ a učitelůﾏ: 
- příležitosti pro setká┗áﾐí ředitelů/učitelů, k ┗zájeﾏﾐýﾏ koﾐzultaIíﾏ, ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí 

a spolupráIi, 
- roz┗oj spolupráIe s rodiči a zapojeﾐí rodičů do ži┗ota škol┞, podpora škol rodiči, 
- ﾏožﾐou ﾏístﾐí a koﾏuﾐikati┗ﾐí podporu při orgaﾐizaIi spolupráIe s kolegy v ﾏístě a při péči 

o osoHﾐí prostor ﾐeHo při řešeﾐí ﾏístﾐíIh proHléﾏů. 

 

)řizo┗atelůﾏ: 
- ﾏožﾐost ﾐa┗ázáﾐí a roz┗oje spolupráIe zřizo┗atelů ﾐa úzeﾏí MAP, 

- příležitosti pro ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí, ﾏožﾐost ┗┞t┗ářeﾐí společﾐýIh postupů a ﾏetodik pro řízeﾐí 
škol, 

- ﾏožﾐost ┗┞užití dat a iﾐforﾏaIí z MAP pro středﾐědoHé pláﾐo┗áﾐí ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapř. 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí školぶ. 

                                                           
4 Iﾐspiroﾏat┞ ﾐa┗azují ﾐa te┝t Postupů MAP a oHsahují příklad┞ k ﾏožﾐéﾏu ┗┞užití při aktualizaIi MAP a ostatﾐíIh akti┗itáIh. 
Nejedﾐá se o řízeﾐou dokuﾏeﾐtaIi, kterou je realizátor projektu po┗iﾐﾐý dodržo┗at a ﾐejsou součástí rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotaIe. Jedﾐotli┗é iﾐspiroﾏat┞ jsou dostupﾐé ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh projektu StrategiIké řízeﾐí a akčﾐí pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh 
a ┗ úzeﾏí ┘┘┘.ﾐid┗.Iz. 
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Všeﾏ aktérůﾏ ┗ úzeﾏí: 
- z┗ýšeﾐí iﾐforﾏo┗aﾐosti o akti┗itáIh růzﾐýIh suHjektů ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí, spolupráIe ﾏezi 

forﾏálﾐíﾏ a ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ - z┗ýšeﾐí dů┗ěr┞, ote┗řeﾐost a iﾐspiraIe pro ostatﾐí 
ふukazuje to, Io dělají sousedi a ti druzíぶ, 

- prohlouHeﾐí spolupráIe s ﾐezisko┗ýﾏi suHjekt┞ jak ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, tak ﾐapř. soIiálﾐí oHlasti, 
- zohledﾐěﾐí ﾏístﾐíIh potřeH a podpora ┗ ﾏístě – ┗zdělá┗áﾐí zohledňujíIí ﾏístﾐí potřeH┞, 

- zlepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, ┗zdělá┗áﾐí roz┗íjejí koﾏpeteﾐIe pro osoHﾐí a praIo┗ﾐí ži┗ot. 
    

 

ヲ. CÍLE MAP  
 

Hla┗ﾐí Iíl MAP 

Hla┗ﾐíﾏ Iíleﾏ MAP je zlepšit k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh tíﾏ, že Hude 
podpořeﾐa spolupráIe zřizo┗atelů, škol a ostatﾐíIh aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí, to zﾐaﾏeﾐá společﾐé 
iﾐforﾏo┗áﾐí, ┗zdělá┗áﾐí a pláﾐo┗áﾐí partﾐerskýIh akti┗it pro ﾐásledﾐé společﾐé řešeﾐí ﾏístﾐě 
speIifiIkýIh proHléﾏů a potřeH a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí příﾐosů spolupráIe.  
 

V projektu MAP II je hla┗ﾐí Iíl ﾐaplňo┗áﾐ realizaIí těIhto aktivit: 

 2. Rozvoj a aktualizace MAP  

 3. Evaluace a monitoring MAP  

 

 

Dílčí Iíle MAP: 
Dílčí Iíl ヱ. S┞stéﾏo┗é zlepšeﾐí řízeﾐí ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ začleňo┗áﾐí 
dlouhodoHého ﾏístﾐího pláﾐo┗áﾐí jako ﾐástroje ke k┗alitﾐíﾏu řízeﾐí škol 
Dílčí Iíl ヲ. Sdíleﾐé porozuﾏěﾐí Iíli: orieﾐtaIe ﾐa k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
Dílčí Iíl ン. )a┗áděﾐí řešeﾐí pro ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí u┗ﾐitř škol a v úzeﾏí - 

dostupﾐost k┗alitﾐího ┗zdělá┗áﾐí každého dítěte/žáka ┗ iﾐkluzi┗ﾐí škole 

Dílčí Iíl ヴ. )lepšeﾐí spolupráIe škol s rodiči, zřizo┗ateli a ┗eřejﾐostí, zlepšeﾐí spolupráIe ┗ úzeﾏí 
a ┗┞uží┗áﾐí ﾏístﾐíIh ﾏiﾏoškolﾐíIh zdrojů pro roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků 

 

SpolupráIe ┗ MAP povede k realizaIi jedﾐotli┗ýIh po┗iﾐﾐýIh, popř. ┗olitelﾐýIh podakti┗it, 
prostředﾐiIt┗íﾏ kterýIh Hudou ﾐaplﾐěﾐ┞ staﾐo┗eﾐé dílčí Iíle MAP. 
 

 

Podaktivita Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá 
Dílčí Iíl, k jehož ﾐaplﾐěﾐí 
podakti┗ita přispí┗á 

ヲ.ヱ Řízeﾐí proIesu roz┗oje 
a aktualizace MAP 

po┗iﾐﾐá 

 

 

Dílčí Iíl ヱ 

2.2 )praIo┗áﾐí koﾏuﾐikačﾐího 
pláﾐu, zpraIo┗áﾐí a realizaIe 
koﾐzultačﾐího proIesu jako 
součásti koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu 

 

po┗iﾐﾐá 
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2.3 PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

po┗iﾐﾐá 

ヲ.ヴ PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ ke čteﾐářské 
a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 
a k roz┗oji poteﾐIiálu každého 
žáka 

po┗iﾐﾐá 

 

 

Dílčí Iíl ヲ 

ヲ.ヵ PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro ro┗ﾐé 
příležitosti 

po┗iﾐﾐá Dílčí Iíl ン 

ヲ.ヶ PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro další 
téﾏata 

┗olitelﾐá Dílčí Iíl ヲ 

ヲ.Α Podpora škol ┗ pláﾐo┗áﾐí po┗iﾐﾐá 

Dílčí Iíl ヱ 

ヲ.Β Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí 
 

po┗iﾐﾐá 

2.9 SpolupráIe s iﾐdi┗iduálﾐíﾏ 
projekteﾏ s┞stéﾏo┗ýﾏ 
StrategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e 
školáIh a ┗ úzeﾏíIh ふSRPぶ 

po┗iﾐﾐá 

2.10 SpolupráIe s ostatﾐíﾏi 
projekt┞ IPs, IPo koﾐIepčﾐíﾏi 

┗olitelﾐá 

Dílčí Iíl ヲ 

ヲ.ヱヱ Místﾐí lídři ┗olitelﾐá 

ヲ.ヱヲ Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit 
ŘídiIího ┗ýHoru 

po┗iﾐﾐá 

2.13 Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit 
– ┘orkshop┞ a ┗ýﾏěﾐa zkušeﾐostí 
v téﾏateIh roz┗oje k┗alitﾐího 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
 

po┗iﾐﾐá 

ヲ.ヱヴ Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit 
– ┘orkshop┞ s rodiči 

po┗iﾐﾐá Dílčí Iíl ヴ 
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ン. VÝCHODISKA MAP: OP VVV, AKCE KLIMA A )ÁKLADNÍ GRAMOTNOSTI     

 

MAP V KONTEXTU OP VVV 

 

Prioritﾐí osa ン Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí ふPO ン OP VVVぶ je posta┗eﾐa ﾐa 
základﾐí tezi, že klíčo┗ýﾏ čláﾐkeﾏ k┗alit┞ škol jsou ﾏoti┗o┗aﾐí a koﾏpeteﾐtﾐí učitelé a ředitelé 
(Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ ČR do roku ヲヰヲヰ).  

 

Hla┗ﾐí prioritou PO ン OP VVV je ted┞ podpora k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, a to podporou 
prohluHo┗áﾐí koﾏpeteﾐIí praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí tak, aH┞ H┞li lépe sIhopﾐi rozpozﾐat potřeH┞ 
a poteﾐIiál každého dítěte ﾐeHo žáka a roz┗íjet je. 
 

)ákladeﾏ pro zﾏěﾐu je posíleﾐí sIhopﾐosti strategiIkého ┗edeﾐí ┗zdělá┗áﾐí k lepšíﾏ ┗ýsledkůﾏ ﾐa 
┗šeIh úro┗ﾐíIh: stát/zřizo┗atel/ředitel/učitel/žáIi. Je ﾐutﾐé ﾐajít a podpořit pedagogiIké lídr┞, kteří 
poﾏohou zﾏěﾐu ﾐastarto┗at a ┗ést, podpořit týﾏ┞ ┗zděla┗atelů a zlepšit jejiIh profesﾐí roz┗oj, a to už 
┗ oHdoHí profesﾐí přípra┗┞. Je také ﾐezH┞tﾐé získat ┗ětší porozuﾏěﾐí a podporu ze straﾐ┞ rodičů a ┗íIe 
propojit ┗ýuku s ﾏiﾏoškolﾐíﾏi akti┗itaﾏi žáků, podpořit spolupráIi škol s rodiči, ﾏístﾐí koﾏuﾐitou, 
trheﾏ práIe. 
ProHleﾏatika iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí, hodﾐoIeﾐí, ﾏoﾐitoriﾐgu 
a koﾏpeteﾐIí ke strategiIkéﾏu řízeﾐí jsou průřezo┗ýﾏi oHlastﾏi podpor┞, které prostupují ┗šeﾏi 
stupﾐi škol ふMŠ, )Š, SŠぶ a forﾏaﾏi ┗zdělá┗áﾐí ┗ souladu s Iíli PO ン OP VVV.  
 

StrategiIkýﾏ přístupeﾏ je proto podpora pedagogiIkýIh sHorů MŠ, )Š a SŠ a ﾏetodiIké ┗edeﾐí 
škol┞/učitele/asisteﾐta při za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh pozﾐatků do Hěžﾐé pra┝e a podpora a ﾏoti┗aIe ředitele 
k pláﾐo┗áﾐí DVPP pro roz┗oj škol┞.  
 

Podstatou tohoto přístupu je sousta┗a akti┗it jdouIíIh ﾐapříč ┗šeﾏi Iíli PO ン OP VVV, které dohroﾏad┞ 
t┗oří akIi KLIMA. 
 

 

VIZE akce KLIMA 

 

ChIeﾏe ┗ ﾐašiIh školáIh roz┗íjet ﾏoti┗ujíIí kulturu zaﾏěřeﾐou ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí úspěIh pro každého 
žáka a každého učitele a ﾐa tr┗alý pedagogiIký roz┗oj Ielé škol┞. 

 

KLIMA je akroﾐ┞ﾏ shrﾐujíIí podstatﾐé složk┞ k┗alit┞ škol – Kultura učeﾐí, Leadership, Inkluze, 

MetodiIká podpora učitele ふMeﾐtoriﾐgぶ, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí.  
Na těIhto podstatﾐýIh ┗ýIhodisIíIh pro roz┗oj k┗alit┞ škol┞ a ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu se shodl┞ ┗ mnoha 

jedﾐáﾐíIh praIo┗ﾐíIh skupiﾐ zástupIi MŠMT, ČŠI, odHorﾐýIh iﾐstituIí ﾐa ﾐárodﾐí a krajské úro┗ﾐi, 
koﾐzultaﾐtů ┗e ┗zdělá┗aIí politiIe a škol. )áro┗eň jsou dlouhodoHě pot┗rzo┗áﾐ┞ ┗ odHorﾐé literatuře. 
 

Na začátku roz┗oje/aktualizaIe MAP ﾐeHo již iﾏpleﾏeﾐtaIe MAP je žádouIí společﾐě tato ┗ýIhodiska 
prodiskuto┗at. B┞la součástí již pr┗ﾐí ┗erze Postupů MAP, ﾐ┞ﾐí ┗šak ﾏohou dík┞ zkušeﾐosteﾏ dostat 
i ┗elﾏi koﾐkrétﾐí oHr┞s┞.   
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Kultura učeﾐí 
Pro kulturu učeﾐí je IharakteristiIké akti┗ﾐí koﾐstrukti┗ﾐí saﾏostatﾐé ﾏoti┗o┗aﾐé a Ielostﾐí učeﾐí; 
učeﾐí Hez tlaku ﾐa dosaho┗aﾐé ┗ýsledk┞, které se odehrá┗á ┗e společeﾐst┗í učíIíIh se jediﾐIů, kteří 
jsou v přiHý┗ajíIí ﾏíře ﾐezá┗islí ﾐa ┗┞učujíIíﾏ – ┗zdělá┗ají se pro situaIe každodeﾐﾐího ži┗ota a jejich 

prostředﾐiIt┗íﾏ. Je posta┗eﾐa ﾐa ┗ﾐitřﾐí ﾏoti┗aIi a zájﾏeIh a ﾐěkd┞ jsou k toﾏu potřeHa ┗┞užít 
ﾏezioHoro┗é ┗ztah┞ ふﾐapř. projekto┗é ┗┞učo┗áﾐí, projekt┞ žákůぶ. Koﾐstrukti┗istiIký přístup k učeﾐí 
a iﾐterakIi klade důraz ﾐa akti┗ﾐí úlohu žáka, který si ┗ýzﾐaﾏ┞ sáﾏ koﾐstruuje v ﾐá┗azﾐosti ﾐa s┗é 
předešlé zﾐalosti a zkušeﾐosti, iﾐtegruje se do ┗ěděﾐí stá┗ajíIího a propojuje se s ﾐíﾏ. Žák ﾏá dostatek 
příležitostí ke zkušeﾐostﾐě orieﾐto┗aﾐéﾏu, sﾏ┞sluplﾐéﾏu, proHléﾏo┗ě orieﾐto┗aﾐéﾏu 
a dialogiIkéﾏu učeﾐí, k učeﾐí, ┗ ﾐěﾏž se při koﾐfroﾐtaIi ┗ěIﾐého a soIiálﾐího s┗ěta a při použí┗áﾐí 
kulturﾐíIh ﾐástrojů a s┞ﾏHoliIkýIh s┞stéﾏů ut┗áří ﾐo┗é ┗ěděﾐí. Kultura uči┗a a učeHﾐíIh úloh 

– zﾐalosti jsou Ihápáﾐ┞ jako ﾐěIo, Io se ut┗áří. Učitel ﾐe┗kládá ﾏ┞šleﾐk┞ do hla┗ studeﾐtů ┗ pů┗odﾐí 
podobě, ale je spíše ┗ roli toho, kdo podporuje žák┞ a uﾏožňuje jiﾏ, aH┞ toﾏu saﾏi porozuﾏěli.  
Kultura učeﾐí se ﾐetýká jeﾐoﾏ žáků. Z hlediska kultur┞ učeﾐí jsou také učitelé a ředitelé ti, kteří se 
Ielý ži┗ot učí a reflektují to, Io se ﾐaučili. Učí se jak saﾏostatﾐě, tak při spolupráIi škole. Mohou se učit 
┗e spolupráIi ﾐapříč školaﾏi ふﾐa ﾏístﾐí, regioﾐálﾐí i ﾐárodﾐí úro┗ﾐiぶ, ┗ oHoro┗ýIh sdružeﾐíIh ふ┗e 
společeﾐst┗íIh pra┝eぶ aﾐeHo ┗e ┗zdělá┗aIíIh prograﾏeIh.  

 

M┞šleﾐk┞ o kultuře učeﾐí se ﾏohou zdát saﾏozřejﾏé, téﾏěř Haﾐálﾐí. IﾐforﾏaIe, které ┗ posledﾐíIh 
leteIh získá┗á Česká školﾐí iﾐspekIe ﾐa základě s┗ýIh zjištěﾐí, ┗šak ﾐazﾐačují, že prá┗ě ┗ těIhto 
oHlasteIh ﾏá české školst┗í ┗ýzﾐaﾏﾐé rezer┗┞. Čeští učitelé se ﾐapříklad oproti s┗ýﾏ kolegůﾏ z jiﾐýIh 
zeﾏí OECD, které se účastﾐí ﾏeziﾐárodﾐíIh šetřeﾐí, ┗┞zﾐačují ﾏeﾐší seHedů┗ěrou ┗ toﾏ ohledu, že 
dokáží podporo┗at každé dítě a každého žáka ┗e s┗é třídě. České škol┞ také ┗ýzﾐaﾏﾐě spoléhají ﾐa 
podporu rodiﾐ┞, Iož se zejﾏéﾐa ┗ případě žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ﾏůže často ukázat 
jako liﾏitﾐí faktor. Někteří rodiče ﾐejsou ┗ situaIi, aH┞ s┗ýﾏ děteﾏ dokázali adek┗átﾐě poﾏáhat 
ﾐapříklad s přípra┗ou do škol┞. Tako┗ýﾏ děteﾏ H┞ ﾏěla Hýt posk┞tﾐuta podpora příﾏo ┗e škole ﾐeHo 
ﾐapříklad ┗ doučo┗aIíﾏ kroužku/kluHu. 
 

Společﾐé diskuze a ┗zdělá┗áﾐí H┞ se ﾏěl┞ týkat prá┗ě řešeﾐí otázek, Io ﾏůžeﾏe do HudouIﾐa udělat 
pro to, aby 

- učitelé H┞li oIhotﾐi ┗íIe u┗ažo┗at a diskuto┗at o učeﾐí se ﾐež o ┗┞učo┗áﾐí;  
- hodﾐoIeﾐí ﾏohlo přiﾐášet zpětﾐo┗azeHﾐí iﾐforﾏaIe ┗┞užitelﾐé učiteleﾏ i žákem pro 

další ┗ýuku a učeﾐí, aH┞Ihoﾏ začali ┗ ﾐašiIh školáIh ┗íIe uplatňo┗at forﾏati┗ﾐí 
hodﾐoIeﾐí; 

- učitelé/lídři Ihtěli přijíﾏat zodpo┗ědﾐost za Hudo┗áﾐí poziti┗ﾐíIh ┗ztahů ┗e 
třídáIh/sHoro┗ﾐáIh a dostali k toﾏu potřeHﾐou podporu;  

- si učitelé/lídři H┞li při každéﾏ jedﾐáﾐí ┗ědoﾏi toho, že Ih┞Ha ふﾐejeﾐ žáko┗ská, ale 
i učitelskáぶ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐezﾐaﾏeﾐá selháﾐí, ale příležitost k učeﾐí se. 

 

Inkluze - Společﾐé ┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků a studeﾐtů ┗ ráﾏIi hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu je jedﾐou 
z priorit Ministerstva školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞. Jde o zajištěﾐí ro┗ﾐého přístupu a adek┗átﾐí 
podpor┞, ať už se jedﾐá o děti a žák┞ ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐého a kulturﾐě odlišﾐého prostředí, děti 
a žák┞ zdra┗otﾐě postižeﾐé a zﾐe┗ýhodﾐěﾐé ﾐeHo žák┞ ﾐadaﾐé ふ┗četﾐě ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýIhぶ tak, aby 

mohli dosaho┗at Io ﾐejlepšíIh osoHﾐíIh ┗ýsledků ┗e ┗zdělá┗áﾐí. )e zákoﾐa je garaﾐto┗áﾐo prá┗o dětí 
ﾐa tz┗. podpůrﾐá opatřeﾐí, která jiﾏ poﾏohou překoﾐá┗at jejiIh zﾐe┗ýhodﾐěﾐí. V ráﾏIi MAP jde 
o ┗┞t┗ářeﾐí ┗stříIﾐého a Hezpečﾐého prostředí ┗e školáIh i ┗e společﾐosti pro společﾐé ┗zdělá┗áﾐí 
a společﾐé pláﾐo┗áﾐí ﾏetodiIké a další podpor┞ pro pedagogiIké praIo┗ﾐík┞.  
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ÚspěIh koﾐkrétﾐího dítěte ﾐeHo žáka ﾏůže Hýt dosažeﾐ tíﾏ, že učitelé/lídři ┗ěří, že úspěIh či selháﾐí 
dětí a žáků zá┗isí také ﾐa toﾏ, Io učitelé/lídři dělají ﾐeHo ﾐaopak ﾐedělají. Již ┗ pr┗ﾐí ┗lﾐě ﾏístﾐíIh 
akčﾐíIh pláﾐů se rozho┗or┞ ﾐa tato téﾏata ukázal┞ Hýt ┗elﾏi ﾐosﾐé. VšiIhﾐi totiž ﾏáﾏe teﾐdeﾐIi k tzv. 

profesﾐí a pro┗ozﾐí slepotě a tepr┗e koﾐfroﾐtaIe s ﾐěkýﾏ, kdo ke stejﾐéﾏu proHléﾏu přistupuje 
┗ýrazﾐě odlišﾐě, ﾏůže ┗┞┗olat iﾏpuls pro zﾏěﾐu.   

Inkluze v ráﾏIi MAP oHsahuje i zapojo┗áﾐí Iílo┗ýIh skupiﾐ do rozhodo┗áﾐí ふproIes koﾏuﾐitﾐího 
pláﾐo┗áﾐí ┗ MAPぶ ﾐeHo ┗e škole ふkoﾏuﾐitﾐí školaぶ.  
 

Leadership ┗e ┗zdělá┗áﾐí – Leadership ve ┗zdělá┗áﾐí zahrﾐuje ┗edeﾐí škol┞, které se soustředí ﾐa 
ﾏa┝iﾏálﾐí úspěIh pro každého žáka a ┗┞t┗áří k toﾏu prostředí ┗e škole a k tomu podporuje 

pedagogiIké a dalšíIh praIo┗ﾐík┞ škol┞ a zapojuje rodiče a ostatﾐí partﾐer┞ škol┞. Iﾐspirati┗ﾐíﾏi lídr┞ 
pro učeﾐí žáků i pro s┗é koleg┞ jsou ┗šiIhﾐi ┗ýHorﾐí učitelé, kteří ﾏoti┗ují s┗é žák┞ k učeﾐí, dokážou je 
zapálit a ﾐadIhﾐout se pro zajíﾏa┗é čiﾐﾐosti, poﾏáhají ostatﾐíﾏ pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkůﾏ ┗ jejich 

roz┗oji, zkoušejí ﾐo┗é ﾏetod┞ a přístup┞ a ┗┞hodﾐoIují jejiIh příﾐos a stále se ┗zdělá┗ají ┗ oHlasti práIe 
učitele ふdále ┗ PostupeIh MAP II použí┗áﾐ pojeﾏ ﾏístﾐí lídřiぶ. S┞stéﾏo┗ý leadership v úzeﾏí oHsahuje 
spolupráIi ředitelů škol a ostatﾐíIh aktérů ┗ úzeﾏí s Iíleﾏ ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj k┗alit┞ škol, 
sdílet do┗edﾐostí pro podporu žáků a řešit ﾐero┗ﾐosti a pro přeﾐos s┞stéﾏo┗ýIh zﾏěﾐ z ﾐárodﾐí 
úro┗ﾐě do škol a také ﾐaopak. S┞stéﾏo┗ý leadership se ﾐeoHejde Hez s┞stéﾏo┗ýIh lídrů. "Lídři systéﾏu 
jsou ti ředitelé, kteří jsou oIhotﾐi převzít roli v Ieléﾏ systéﾏu, aHy podpořili zlepšeﾐí ostatﾐíIh škol, 
stejﾐě jako jejiIh vlastﾐí " 5. 
 

 

MetodiIká podpora učitele ふﾏeﾐtoriﾐgぶ – dlouhodoHá ﾏetodiIká podpora pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
při jejiIh práIi a za┗áděﾐí zﾏěﾐ ┗e škole je ﾐezH┞tﾐá. Mezi ﾐejúčiﾐﾐější ﾏetod┞ patří ﾏeﾐtoriﾐg, kd┞ 
zkušeﾐější učitel podporuje a ┗ede jiﾐého učitele ┗ jeho profesﾐíﾏ růstu, sleduje jeho práIi, podá┗á 
ﾏu ┗ěIﾐou zpětﾐou ┗azHu a radí ﾏu při řešeﾐí proHléﾏů. 
 

N┞ﾐí již za seHou ﾏáﾏe i pr┗ﾐí ┗lﾐu tz┗. šaHloﾐ pro škol┞. Oproti ﾏiﾐuléﾏu oHdoHí se šaHloﾐ┞ ﾏﾐoheﾏ 
┗íIe zaﾏěřil┞ prá┗ě ﾐa podporu spolupráIe a ┗zájeﾏﾐou ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí jak u┗ﾐitř jedﾐé škol┞, tak 

i ﾏezi školaﾏi.  
 

Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí – jsou to ﾏetod┞, které „uplatňuje učitel ve vzděláváﾐí při učeﾐí žáků, kdy žák 
aktivﾐě, vědoﾏě a uvědoﾏěle třídí data, zařazuje je do pozﾐatkovýIh struktur; aﾐalyzuje, srovﾐává 
a hodﾐotí iﾐforﾏaIe, učí se saﾏostatﾐosti a tvořivosti, rozvíjí svoji osoHﾐost“.6  

 

Měli H┞Ihoﾏ se i ﾐadále zaﾏěřo┗at ﾐa z┗┞šo┗áﾐí kolekti┗ﾐí sIhopﾐosti zlepšo┗at ┗ýsledk┞ dětí a žáků 
a záro┗eň sﾐižo┗at ﾐero┗ﾐosti. V MAP se o to ﾏůžeﾏe sﾐažit zejﾏéﾐa podporou koﾐIepčﾐího přístupu 
ke zkouﾏáﾐí a roz┗íjeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞ Iestou ut┗ářeﾐí a sdíleﾐí didaktiIkýIh pozﾐatků ┗ učitelské 
profesi7 v tz┗. společeﾐst┗íIh pra┝e. Jde o přístup, ┗e kteréﾏ se roz┗íjí spolupráIe ﾏezi učiteli z praxe, 

akadeﾏiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞, případﾐě i praIo┗ﾐík┞ ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, studeﾐt┞ 
a žák┞, přičeﾏž každý ze zapojeﾐýIh se učí a roz┗íjí dík┞ refle┝i s┗é práIe a spolupráIe s ostatﾐíﾏi. 
Ceﾐﾐá jsou také profesﾐí společeﾐst┗í, která ﾐa ﾐěkteréﾏ úzeﾏí MAP ﾏohou t┗ořit učitelé koﾐkrétﾐíIh 
┗zdělá┗aIíIh oHlastí z jedﾐotli┗ýIh škol, ┗ jiﾐéﾏ se ﾏohou sIházet ředitelé ﾐeHo třeHa ┗┞Iho┗atelk┞ 

                                                           
5 Hopkins & Higham, 2007: abstrakt 
6 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/14483/AKTIVIZUJICI-VYUKOVE-METODY.html/ 
7 http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/rozvijejicihospitace_janik.pdf 

 

http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/rozvijejicihospitace_janik.pdf
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školﾐíIh družiﾐ. Každá ze skupiﾐ ﾏůže přispí┗at k toﾏu, aH┞ se dařilo podporo┗at i děti/žák┞, kteří H┞ 
jiﾐak H┞li ohrožeﾐi. 
     

 

 

 

GRAMOTNOSTI VE V)DĚLÁVÁNÍ8 a MAP 

 

Roz┗oj čteﾐářské, ﾏateﾏatiIké a digitálﾐí graﾏotﾐosti patří ┗ současﾐé doHě ﾏezi hla┗ﾐí priorit┞ 
┗zdělá┗áﾐí. Pojeﾏ gramotnost se uplatňuje zejﾏéﾐa taﾏ, kde je kladeﾐ důraz ﾐa praktiIké uplatﾐěﾐí 
zﾐalostí, do┗edﾐostí a postojů ┗ růzﾐýIh, se ži┗oteﾏ propojeﾐýIh sou┗islosteIh. 

 

)┗┞šo┗áﾐí do┗edﾐostí ┗ oHlasti základﾐíIh graﾏotﾐostí ┗┞t┗áří předpoklad┞ k úspěšﾐéﾏu 
Ieloži┗otﾐíﾏu učeﾐí i k toﾏu, aH┞ žáIi a ﾏladí lidé zaží┗ali úspěIh ┗e škole i praIo┗ﾐíﾏ ži┗otě. 
Posk┞to┗áﾐí Io ﾐejHohatšíIh příležitostí k roz┗oji graﾏotﾐostí ┗šeIh žáků je záro┗eň jedﾐíﾏ z klíčo┗ýIh 
předpokladů pro dosažeﾐí ro┗ﾐosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí a soIiálﾐí spra┗edlﾐosti. Výsledk┞ ﾏeziﾐárodﾐíIh 
šetřeﾐí poukazují ﾐa stále přetr┗á┗ajíIí oHtíže českýIh žáků ┗ oHlasti základﾐíIh graﾏotﾐostí. 
 

V MAP jsou čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost prioritﾐíﾏi téﾏat┞ a podpora digitálﾐí graﾏotﾐosti 
proIhází průřezo┗ě podakti┗itaﾏi projektu MAP.  
 

                                                           
8 http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726 



 

14 

  

 

Realizátoři MAP, praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ a škol┞ získají ﾏetodiIkou podporu k roz┗oji graﾏotﾐostí ┗ projektu 

Podpora Hudo┗áﾐí kapaIit pro roz┗oj základﾐíIh pre/graﾏotﾐostí ┗ předškolﾐíﾏ a základﾐíﾏ 
┗zdělá┗áﾐí - Podpora práIe učitelů ふPPUČぶ, který se zaﾏěřuje ﾐa z┗┞šo┗áﾐí do┗edﾐostí učitelů 
ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol ┗ roz┗oji čteﾐářské, ﾏateﾏatiIké a digitálﾐí graﾏotﾐosti dětí a žáků.  
Informace najdete na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726. 

 

 

SOUSTAVA PROJEKTŮ AKCE KLIMA     

 

AkIe KLIMA je sousta┗ou akti┗it jdouIíIh ﾐapříč ┗šeﾏi speIifiIkýﾏi Iíli PO ン OP VVV. RealizaIe MAP je 
ﾐedílﾐou součástí této sousta┗┞.  
 

Filozofií akIe KLIMA je oﾏezeﾐý počet ┗zdělá┗aIíIh Iílů ┗zájeﾏﾐě propojeﾐýIh a sladěﾐýIh ┗ sousta┗ě 
projektů a ┗ýze┗: 

 

  

 

)áklad je položeﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ s┞stéﾏo┗ýIh projektů ふIPsぶ.  

S┞stéﾏo┗é projekt┞ ﾏůžeﾏe zjedﾐodušeﾐě rozdělit:  

 ﾐa projekt┞ podporujíIí iﾏpleﾏeﾐtaIi legislati┗ﾐí i další zﾏěﾐ┞ z posledﾐíIh let ┗e školáIh, jako 
jsou ﾐapříklad projekt┞ NIDV a NÚV, které se zaﾏěřují ﾐa podporu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
poradeﾐského s┞stéﾏu, re┗ize ráﾏIo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů ﾐeHo t┗orHu ﾐo┗ýIh 
iﾐspekčﾐíIh postupů, 

 ﾐa projekt┞ páteřﾐí, které podporují jiﾐé akti┗it┞ u┗ﾐitř akIe KLIMA. Příkladeﾏ jsou projekt┞ 
NÚV a NIDV zaﾏěřeﾐé ﾐa ﾏetodiIkou podporu krajskýIh a ﾏístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů, projekt 
Ageﾐtur┞ pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí, který Iílí ﾐa ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh 
lokalit, ﾐeHo projekt NÚV, který síťuje akti┗ﾐí učitele MŠ a )Š a ﾐapoﾏáhá jiﾏ Hudo┗at s┞stéﾏ 
podpor┞ čteﾐářské, ﾏateﾏatiIké a digitálﾐí graﾏotﾐosti ┗ pra┝i ┗ýuk┞. 

Na s┞stéﾏo┗ou úro┗eň ┗ regioﾐálﾐíﾏ ﾏěřítku ﾐa┗azují projekt┞ ﾏístﾐíIh a krajskýIh akčﾐíIh pláﾐů. 

Další úro┗eň projektů předsta┗ují již projekt┞ soutěžﾐí, z ote┗řeﾐýIh ┗ýze┗. T┞ ﾏůžeﾏe rozdělit opět 
na dva typy:  

 projekt┞ koﾐIepčﾐí, které ┗┞t┗ářejí ﾐo┗é postup┞ a ﾏetodik┞, ﾐapříklad se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa 
forﾏati┗ﾐí hodﾐoIeﾐí, hledáﾐí ﾐo┗ýIh přístupů ke ┗zdělá┗áﾐí žáků s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí ﾐeHo iﾏpleﾏeﾐtujíIí Strategii digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí; 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726
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 projekt┞ t┞pu teﾏatiIká partﾐerst┗í a sítě, které ﾏají za hla┗ﾐí Iíl propojo┗at rele┗aﾐtﾐí 
subjekty -  ﾐapříklad základﾐí a ﾏateřské škol┞, fakult┞ ┗zdělá┗ajíIí učitele a škol┞ ﾐeHo roz┗íjejí 
Ieﾐtra kolegiálﾐí podpor┞, které se zaﾏěřují ﾐa určité téﾏa ふčteﾐářská graﾏotﾐost, 
ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost, digitálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí …ぶ. 

S┞stéﾏ uza┗írají projekt┞ jedﾐotli┗ýIh škol a školskýIh zařízeﾐí, které se realizují forﾏou tz┗. šaHloﾐ.  
Pro┗ázaﾐost a spolupráIe ┗ ráﾏIi této sousta┗┞ projektů je ﾐa koﾐkrétﾐíIh příkladeIh ┗┞s┗ětleﾐ 
v Iﾐspiroﾏatu č. ン9 Sousta┗a projektů akIe KLIMA. 

 

ヴ. PODPORA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ )E SYSTÉMOVÉ ÚROVNĚ 
–  odHorﾐý garant MAP     

 

Na ﾐárodﾐí úro┗ﾐi je realizo┗áﾐ IPs „StrategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh a ┗ úzeﾏí ふSRPぶ“. V ráﾏIi 
tohoto projektu je pro realizačﾐí týﾏ┞ MAP ふRT MAPぶ realizo┗áﾐa podpora týkajíIí se zejﾏéﾐa 
poradeﾐst┗í, ﾏetodiIké poﾏoIi, iﾐforﾏo┗áﾐí o ┗zdělá┗áﾐí, ﾏožﾐosteIh roz┗oje k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí 
a sdíleﾐí doHré pra┝e v ﾐá┗azﾐosti ﾐa realizaIi akti┗it ヲ a ン ┗ýz┗┞ MAP II.  

V ráﾏIi projektu SRP jsou sledo┗áﾐ┞ d┗a hla┗ﾐí Iíle. Pr┗ﾐí je o┗ěřeﾐí s┞stéﾏu podpor┞ školáﾏ, který je 
Iíleﾐě zaﾏěřeﾐ ﾐa odstraﾐěﾐí slaHýIh stráﾐek škol ┗ oHlasti strategiIkého ﾏaﾐageﾏeﾐtu, ┗edeﾐí 
a řízeﾐí pedagogiIkého proIesu ┗edouIího k ﾏa┝iﾏálﾐíﾏu roz┗oji poteﾐIiálu každého dítěte a žáka. 
Jeho součástí je roz┗oj ředitelů škol ┗ pedagogiIkéﾏ ┗edeﾐí ふpedagogiIký leadershipぶ, jejiIh ┗zájeﾏﾐé 
síťo┗áﾐí, učeﾐí a podpora. Druhýﾏ Iíleﾏ je podpora akčﾐího pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí, ┗ toﾏto ohledu 
s┞stéﾏo┗ý projekt koordiﾐuje RT MAP ふz oHou ┗ýze┗ ﾐa ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐíぶ 
a poskytuje jim metodickou podporu.   

Pro RT MAP jsou k dispoziIi ┗ každéﾏ kraji „Ceﾐtra podpor┞ strategiIkého řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh 
a ┗ úzeﾏíIh a pro oHlast dotaIí“. JejiIh úloha spočí┗á přede┗šíﾏ ┗ realizaIi společﾐýIh setkáﾐí těIhto 
realizačﾐíIh týﾏů, posk┞to┗áﾐí osoHﾐíIh koﾐzultaIí a řešeﾐí iﾐdi┗iduálﾐíIh proHléﾏů. Koﾐzultačﾐí 
čiﾐﾐost pro RT MAP je doplﾐěﾐa ┗zdělá┗áﾐíﾏ forﾏou ┘eHiﾐářů ﾐeHo realizaIí ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů 
dle iﾐdi┗iduálﾐíIh potřeH RT MAP ┗ daﾐéﾏ kraji. Přidaﾐou hodﾐotou těIhto akti┗it je ┗ýﾏěﾐa 
zkušeﾐostí ﾏezi RT MAP s jejiIh t┗orHou, realizaIí a ┗┞hodﾐoIeﾐíﾏ. V ráﾏIi projektu jsou jedﾐou ročﾐě 
v každéﾏ kraji realizo┗áﾐ┞ ﾏístﾐí krajské koﾐfereﾐIe projektu SRP, které jsou příležitostí pro setká┗áﾐí 
ředitelů škol, zřizo┗atelů, RT MAP a dalšíIh aktérů ┗ úzeﾏí. 

MetodiIká podpora MAP je doplﾐěﾐa také )ﾐalostﾐí dataHází projektu SRP, ┗e které jsou k dispozici 

ﾏetodiIké dokuﾏeﾐt┞ a iﾐforﾏaIe k MAP, iﾐforﾏaIe o dalšíIh realizo┗aﾐýIh s┞stéﾏo┗ýIh 
a koﾐIepčﾐíIh projekteIh, často kladeﾐé dotaz┞ k t┗orHě MAP a další užitečﾐé iﾐforﾏaIe.  

Součástí koordiﾐačﾐí a ﾏetodiIké poﾏoIi jsou také iﾐforﾏačﾐí paﾐel┞ pro zřizo┗atele ﾏateřskýIh 
a základﾐíIh škol, ﾐa kterýIh jsou zřizo┗atelé sezﾐaﾏo┗áﾐi s akti┗itaﾏi a ┗ýsledk┞ projektu SRP, 
t┗orHou a realizaIí MAP, rolí zřizo┗atele ┗ tomto procesu, s aktivitami OP VVV ﾐa┗azujíIíﾏi ﾐa MAP. 
Součástí je také zajištěﾐí ﾏetodiIkého ┗edeﾐí ┗ oHlasti ┗zdělá┗aIí politik┞, přede┗šíﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ 
předá┗áﾐí iﾐforﾏaIí z realizaIe dalšíIh s┞stéﾏo┗ýIh projektů. Iﾐfopaﾐel┞ pro zřizo┗atele jsou 
připra┗o┗áﾐ┞ ┗ úzké spolupráIi s RT MAP v daﾐéﾏ kraji a dalšíﾏi s┞stéﾏo┗ýﾏi projekt┞.  

                                                           
9 Iﾐspiroﾏat┞ ﾐa┗azují ﾐa te┝t Postupů MAP a oHsahují příklad┞ k ﾏožﾐéﾏu ┗┞užití při aktualizaIi MAP a ostatﾐíIh akti┗itáIh. 
Nejedﾐá se o řízeﾐou dokuﾏeﾐtaIi, kterou je realizátor projektu po┗iﾐﾐý dodržo┗at a ﾐejsou součástí rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotaIe. Jedﾐotli┗é iﾐspiroﾏat┞ jsou dostupﾐé ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh projektu StrategiIké řízeﾐí a akčﾐí pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh 
a v úzeﾏí www.nidv.cz. 

http://www.nidv.cz/
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Ceﾐtra podpor┞ ﾐeposk┞tují RT MAP podporu, která je ┗ýhradﾐě ┗ koﾏpeteﾐIi ŘídiIího orgáﾐu OP VVV 
– tedy z oHlasti saﾏotﾐé adﾏiﾐistraIe projektů ふﾐapř. způsoHilost ┗ýdajů, ┗ýklad a doklado┗áﾐí 
monitorovaIíIh iﾐdikátorů, doklado┗áﾐí ┗ýstupů projektu, oprá┗ﾐěﾐost akti┗it projektu apod.ぶ.  
KoﾐkretizaIe těIhto oHlastí je u┗edeﾐa ┗ dokuﾏeﾐtu „Vyﾏezeﾐí rolí MŠMT a NIDV v oHlasti ﾏístﾐího 
akčﾐího pláﾐováﾐí“. 

   

 

 ヵ. VA)BA ME)I MÍSTNÍMI AKČNÍMI PLÁNY A KRAJSKÝMI AKČNÍMI PLÁNY  
 

Krajský akčﾐí pláﾐ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí ふKAPぶ je zaﾏěřeﾐ ﾐa iﾐter┗eﾐIe sﾏěřujíIí ke zk┗alitﾐěﾐí řízeﾐí 
středﾐíIh a ┗┞ššíIh odHorﾐýIh škol a z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗e středﾐíIh a ┗┞ššíIh odHorﾐýIh 
školáIh.  
      

 V┞Hraﾐé ┗stup┞ z MAP, které jsou rele┗aﾐtﾐí pro KAP:  
  

 roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků;  
 roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふpodpora zájﾏu, ﾏoti┗aIe 

a do┗edﾐostí ┗ oHlasti ┗ěd┞, teIhﾐologií, iﾐžeﾐýriﾐgu a ﾏateﾏatik┞ „STEM“, Iož zahrﾐuje 
i EVVO);  

 kariéro┗é poradeﾐst┗í ┗ základﾐíIh školáIh; 

 popřípadě další téﾏata, u kterýIh doIhází k průﾐikůﾏ KAP a MAP ふﾐapř. graﾏotﾐosti, iﾐkluze, 
přeIhod žáků )Š do SŠ apod.ぶ. 
  

IﾐforﾏaIe z jedﾐotli┗ýIh MAP jsou realizačﾐíﾏ týﾏůﾏ KAP předá┗áﾐ┞ ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐkrát za rok. 
OHsah předá┗aﾐýIh iﾐforﾏaIí, jejiIh struktura a proIes předá┗áﾐí iﾐforﾏaIí z MAP do KAP jsou 

ukotveny v ﾏetodiIkéﾏ listu Struktura iﾐforﾏaIí předá┗aﾐýIh z MAP do KAP, ┗erze ヲ, který je 
dostupﾐý ┗e )ﾐalostﾐí dataHázi projektu SRP. Teﾐto ﾏetodiIký list je pro příjeﾏIe projektů MAP II 
zá┗azﾐý. ŽádouIí je také, aH┞ se KAP a MAP ﾐa┗zájeﾏ iﾐforﾏo┗aly o realizaIi projektů podpořeﾐýIh 
z OP VVV ┗e ┗ýz┗áIh ﾐa iﾏpleﾏeﾐtaIi KAP, resp. MAP. Tato skutečﾐost je také ukot┗eﾐa ┗e ┗ýše 
u┗edeﾐéﾏ ﾏetodiIkéﾏ listu. 

V průHěhu realizaIe projektů MAP a KAP ┗ jedﾐotli┗ýIh krajíIh doporučujeﾏe také ┗┞uží┗at již 
os┗ědčeﾐé způsoH┞ koﾏuﾐikaIe a ┗ýﾏěﾐ┞ iﾐforﾏaIí ﾏezi MAP a KAP forﾏou společﾐýIh jedﾐáﾐí 
a dalšíIh akti┗it ┗ krajíIh.  

RT MAP ﾏají po┗iﾐﾐost spolupraIo┗at při t┗orHě Školské iﾐkluzi┗ﾐí koﾐIepIe, kterou zpraIo┗á┗ají kraje 
dle Metodik┞ ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro prioritﾐí osu ン OP VVV, v oHlasti MŠ a )Š ふdále jeﾐ 
„Metodika RP“ぶ, a to forﾏou předáﾐí ┗ýstupů z realizo┗aﾐého sHěru dat ┗ ﾏateřskýIh a základﾐíIh 
školáIh ┗ ukazatelíIh defiﾐo┗aﾐýIh Metodikou RP. 

Pro┗ázaﾐost a spolupráIe projektů KAP a MAP a jejiIh iﾏpleﾏeﾐtaIe je ilustro┗áﾐa ﾐa příkladu doHré 
praxe v Inspiromatu č. ン Sousta┗a projektů akIe KLIMA. 
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ヶ. MAP NA Ú)EMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S RO)ŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ/MĚSTSKÉ ČÁSTI RESPEKTUJÍCÍ LOKÁLNÍ PARTNERTSTVÍ   
 

Respekto┗áﾐí lokálﾐíIh partﾐerst┗í  
)ákladﾐíﾏ priﾐIipeﾏ je, že MAP ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 
ふORPぶ/ﾏěstské části ふMČぶ respektuje a roz┗íjí již ┗┞t┗ořeﾐá lokálﾐí fuﾐkčﾐí partﾐerst┗í z projektů 
předIhozí ┗ýz┗┞ ﾐa MAP. Respekto┗áﾐí lokálﾐíIh partﾐerst┗í uﾏožňují tato pra┗idla: zohledﾐěﾐí 
ﾏístﾐíIh strategií, dílčí části MAP a ﾏožﾐosti zﾏěﾐ┞ hraﾐiIe pro MAP.  

Úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ 

Pro realizaIi MAP H┞lo jako úzeﾏí dopadu z┗oleﾐo úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP. Pro hla┗ﾐí ﾏěsto 
Praha je odpo┗ídajíIíﾏ úzeﾏíﾏ MČ ┗┞koﾐá┗ajíIí přeﾐeseﾐou půsoHﾐost podle Statutu hla┗ﾐího ﾏěsta 
Prahy10 (celkem 22).  

Na úzeﾏí ﾏusí dojít k dohodě, kdo za daﾐé úzeﾏí podá┗á projekt ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞ MAP II. )a jedﾐo úzeﾏí 
se předkládá pouze jedeﾐ projekt.  
  

Realizátor projektu ┗e ┗ýz┗ě MAP II ﾏusí pokračo┗at ┗ roz┗oji a aktualizaIi MAP tak, aH┞ se týkal Ielého 
úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ, respekti┗e úzeﾏí, které je ┗┞ﾏezeﾐo Staﾐo┗iskeﾏ 
Regioﾐálﾐí stále koﾐfereﾐIe ふRSKぶ/Pot┗rzeﾐíﾏ Magistrátu hl. ﾏ. Prah┞ ふMHMPぶ. Proto se při 
předkládáﾐí žádosti o podporu posuzuje po┗iﾐﾐá příloha dokladujíIí zapojeﾐí zástupIů škol ふ┗ čleﾐěﾐí 
dle I)Oぶ ┗ úzeﾏí, a to:   
  

a) ┗ případě, že je žadateleﾏ ORP/MČ – ﾏusí Hýt deklaro┗áﾐo zapojeﾐí zástupIů 
ﾏiﾐiﾏálﾐě Αヰ % škol ふpodle I)Oぶ, které jsou zřizo┗áﾐ┞ oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 
v úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí, a záro┗eň alespoň Αヰ % škol, 
které zřizují jiﾐí zřizo┗atelé ﾐež oHeI s rozšířeﾐou půsoHﾐostí ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího 
oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí, pouze za předpokladu, že tako┗é škol┞ ┗ úzeﾏí 
jsou. Podﾏíﾐka zapojeﾐí Αヰ% škol zřizo┗aﾐýIh jiﾐýﾏ zřizo┗ateleﾏ ﾐež ORP/MČ platí 
pouze v případě, že ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ e┝istuje alespoň ヵ škol ふpodle 
I)Oぶ, které jsou zřizo┗áﾐ┞ jiﾐýﾏi zřizo┗ateli. V případě, že ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu 
ORP/MČ e┝istuje ﾏéﾐě ﾐež ヵ škol a žadatel ﾐeﾐí sIhopeﾐ doložit zapojeﾐí do projektu 

min. 70% z nich z dů┗odu odﾏítﾐutí škol zapojit se do projektu, ﾏusí žadatel ﾐad 
ráﾏeI po┗iﾐﾐýIh příloh doložit píseﾏﾐé odﾏítﾐutí škol zapojit se do projektu; 

 

b) ┗ případě ostatﾐíIh oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů – ﾏusí Hýt deklaro┗áﾐo zapojeﾐí zástupIů 
ﾏiﾐiﾏálﾐě Αヰ % škol ふpodle I)Oぶ zřizo┗aﾐýIh ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ.  

  

Realizátor projektu oslo┗í pro zjištěﾐí zájﾏu o zapojeﾐí do projektu t┞to škol┞:  
- základﾐí školy,  

- ﾏateřské škol┞,  
- ﾏateřské škol┞ zřízeﾐé dle § ヱヶ odst. Γ, školského zákoﾐa, 

- základﾐí škol┞ zřízeﾐé dle § ヱヶ odst. Γ, školského zákoﾐa, 

- základﾐí uﾏěleIké škol┞. 

 

                                                           
10 OHeIﾐě zá┗azﾐá ┗┞hláška č. ヵヵ/ヲヰヰヰ SH. hl. ﾏěsta Prah┞, kterou se ┗┞dá┗á Statut hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů.     
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Přílohou žádosti o podporu a podkladeﾏ pro hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a staﾐo┗eﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše 
┗ýdajů ﾐa projekt je taHulka Sezﾐaﾏ ﾏateřskýIh, základﾐíIh a základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol zřizo┗aﾐýIh 
v úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ ふ┗iz ┗zor ┗ IS KPヱヴ+ぶ, ┗e které Hudou u┗edeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ škol┞ dle 
I)O ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ.  Z taHulk┞ ﾏusí ┗┞plý┗at splﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ zapojeﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐího proIeﾐta počtu škol. Pokud ﾏá jedﾐa školská prá┗ﾐiIká osoHa ┗íIe I)O, ﾏusí Hýt ┗ tabulce 

u┗edeﾐo každé I)O z┗lášť. U┗ádějí se pouze I)O ﾏateřské, základﾐí škol┞, základﾐí uﾏěleIké škol┞, 
ﾏateřské škol┞ a základﾐí škol┞ zřízeﾐé dle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 
Jedﾐa školská prá┗ﾐiIká osoHa, ﾏajíIí pod jedﾐíﾏ RED I)O ┗íIe I)O, ﾏusí Hýt zapojeﾐa pouze do 
jedﾐoho MAP, realizo┗aﾐého ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ. Žadatel u┗ede do taHulky soupisku 

┗šeIh škol dle I)O, ﾐaIházejíIíIh se ﾐa úzeﾏí ┗┞ﾏezeﾐéﾏ ┗e Staﾐo┗isku/Usﾐeseﾐí ﾏístﾐě příslušﾐé 
Regioﾐálﾐí stálé koﾐfereﾐIe ふRSKぶ/ Pot┗rzeﾐí MHMP, a ┗┞zﾐačí, zda Hude škola do projektu zapojeﾐa, 

ﾐeHo ﾐe. S┗é zapojeﾐí pot┗rdí statutárﾐí zástupIe škol┞ s┗ýﾏ podpiseﾏ v příloze Souhlas škol┞ se 
zařazeﾐíﾏ do MAP II ふ┗iz ┗zor ┗ IS KP14+). V případě, že daﾐá škola ﾐeproje┗í zájeﾏ se do realizaIe 
akti┗it zapojit, ﾐeﾐí podpis, resp. u┗edeﾐá příloha ┗┞žado┗áﾐa. 

 

Každý žadatel je po┗iﾐeﾐ do projektu zapojit min. 11 IZO. Splﾐěﾐí této podﾏíﾐk┞ Hude předﾏěteﾏ 
kontroly nejen v proIesu sIh┗alo┗áﾐí, ale i adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí/koﾐtrol ﾐa ﾏístě ┗ průHěhu 
realizaIe projektu. V žádosti o podporu žadatel po┗iﾐﾐě dokládá prostředﾐiIt┗íﾏ čestﾐého prohlášeﾐí, 
že oslo┗il s žádostí o spolupráIi ┗šeIhﾐ┞ ředitele škol ﾐa úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ, 
respekti┗e úzeﾏí dopadu, pro které se projekt připra┗uje. Doklad┞ prokazujíIí splﾐěﾐí této po┗iﾐﾐosti 
předkládá žadatel před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

 

VšeIhﾐ┞ ┗ýše u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞ týkajíIí se zapojeﾐí škol ﾏusí Hýt dodržeﾐ┞ po Ielou doHu realizaIe 
projektu a ﾏohou Hýt předﾏěteﾏ adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí/koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě ┗ průHěhu realizaIe 
projektu. 

 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ se zá┗ěrečﾐou )oR předložit sezﾐaﾏ zapojeﾐýIh škol dle I)O a u každé zapojeﾐé 
škol┞ dle I)O u┗ést klíčo┗ou akti┗itu/klíčo┗é akti┗it┞, v ﾐiIhž H┞la škola/škol┞ zapojeﾐa/zapojeﾐ┞.  
 

)apojeﾐé škol┞ ﾐeﾏusí Hýt fiﾐaﾐčﾐíﾏi ﾐeHo ﾐefiﾐaﾐčﾐíﾏi partﾐer┞ projektu.  
   

SpolupráIe se zapojeﾐýﾏi školaﾏi ﾏusí proHíhat podle priﾐIipu zapojeﾐí ┗eřejﾐosti11. Do realizace 

aktivity 2. Roz┗oj a aktualizaIe MAP ┗ýz┗┞ MAP II Hudou škol┞ ﾏiﾏo jiﾐé zapojeﾐ┞ prostředﾐiIt┗íﾏ 
zpraIo┗aﾐého koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu a kroků koﾐzultačﾐího proIesu: 

- ﾏiﾐiﾏálﾐě tíﾏ, že je Hude RT MAP pra┗idelﾐě iﾐforﾏo┗at zasíláﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐího 
ﾏateriálu;  

- akti┗ﾐě iﾐforﾏo┗at ﾐa společﾐýIh ﾐeHo iﾐdi┗iduálﾐíIh jedﾐáﾐíIh;  
- koﾐzulto┗at s ﾐiﾏi, tj. sHírat od ﾐiIh připoﾏíﾐk┞, zjišťo┗at jejiIh postoje a staﾐo┗iska 

ke ┗zﾐikajíIíﾏu a fiﾐálﾐíﾏi pláﾐu;  
- zapojí jejiIh zástupIe příﾏo do praIo┗ﾐíIh skupiﾐ ふPSぶ ﾐeHo řídiIího ┗ýHoru MAP ふŘV 

MAP), aby se škol┞ ﾏohl┞ příﾏo podílet ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí ﾐá┗rhů ┗ MAP.  
  

)apojeﾐí do společﾐého pláﾐo┗áﾐí ┗ ráﾏIi MAP dá┗á školáﾏ ┗ýhodu – příležitost spolu┗┞t┗ářet pláﾐ 
úzeﾏí a ﾐa┗ázat spolupráIi s ostatﾐíﾏi partﾐer┞ pro ﾐásledﾐé projekt┞.   Škol┞, které ﾐeHudou 
zapojeﾐ┞ příﾏo do projektu MAP II, ﾐeHudou ┗┞loučeﾐ┞ z dalšíIh ﾏožﾐostí podpor┞ forﾏou šaHloﾐ aﾐi 
z jiﾐýIh ┗ýze┗ OP VVV.   

                                                           
11 Viz kapitola 1, část Principy MAP.   
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Upozorňujeﾏe ┗šak ﾐa to, že podﾏíﾐkou fiﾐaﾐIo┗áﾐí iﾐ┗estičﾐíIh projektů škol z IROP/OP PPR, popř. 
z dalšíIh dotačﾐíIh titulů, je soulad předkládaﾐého projektu se sIh┗áleﾐýﾏ StrategiIkýﾏ ráﾏIeﾏ MAP 
do roku 2023.  

 

Možﾐosti zﾏěﾐ┞ hraﾐiIe MAP  

Pokud je ﾐutﾐé, z dů┗odů přirozeﾐýIh lokálﾐíIh fuﾐkčﾐíIh partﾐerst┗í ﾐeHo ﾐa základě dosa┗adﾐíIh 
zkušeﾐostí z tvorby MAP, aH┞ hraﾐiIe MAP H┞la rozšířeﾐa ﾐeHo zúžeﾐa o jedﾐotli┗é škol┞, které leží 
v úzeﾏí sousedﾐí ORP, je to ﾏožﾐé po dohodě s tíﾏto úzeﾏíﾏ ORP. Tato situaIe ﾏůže ﾐastat také 
v případě, pokud je ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP škola, která je spádo┗á pro oHIe ┗ úzeﾏí jiﾐého 
sprá┗ﾐího oH┗odu ORP.   
 

Každá škola ふ┗šeIhﾐa její I)Oぶ, ﾏůže Hýt zahrﾐuta pouze ┗ jedﾐoﾏ MAP.   
Výjiﾏku t┗oří tako┗é škol┞, kde sídlo zřizovatele je v jiﾐéﾏ ORP/MČ, ﾐež ┗e kteréﾏ f┞ziIk┞ škola půsoHí. 
V tako┗éﾏ případě spadá škola do MAP dle sídla zřizo┗atele, ale doporučujeﾏe i spolupráIi ┗ MAP dle 

ﾏísta půsoHeﾐí škol┞. 
 

V ﾐěkterýIh ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh sprá┗ﾐíIh oH┗odů ORP, která jsou řídIe osídleﾐa, je ﾏožﾐé pro┗ést 
i spojeﾐí d┗ou úzeﾏí sprá┗ﾐíIh oH┗odů ORP.   
 

V┞ﾏezeﾐí hraﾐiIe úzeﾏí pro realizaIi MAP a určeﾐí oprá┗ﾐěﾐého žadatele za daﾐé úzeﾏí pot┗rdí s┗ýﾏ 
Staﾐo┗iskeﾏ/Usﾐeseﾐíﾏ úzeﾏﾐě příslušﾐá RSK. Při forﾏálﾐíﾏ hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu se 

posuzuje soulad úzeﾏí dopadu u┗edeﾐého ┗ žádosti o podporu s úzeﾏíﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗e 
Staﾐo┗isku/Usﾐeseﾐí úzeﾏﾐě příslušﾐé RSK ふpo┗iﾐﾐá příloha žádosti o podporuぶ. Staﾐo┗isko/Usﾐeseﾐí 
RSK ﾏusí oHsaho┗at jasﾐé ┗┞ﾏezeﾐí úzeﾏí dopadu projektu a jedﾐozﾐačﾐou ideﾐtifikaIi oprá┗ﾐěﾐého 
žadatele za daﾐé úzeﾏí. 
V┞ﾏezeﾐí hraﾐiIe MAP ﾐa úzeﾏí hl. ﾏ. Praha pot┗rzuje Magistrát hl. ﾏ. Prah┞. Při forﾏálﾐíﾏ 
hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu se posuzuje soulad úzeﾏí dopadu u┗edeﾐého ┗ žádosti o podporu 
s úzeﾏíﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ Pot┗rzeﾐí Magistrátu hl. ﾏěsta Prah┞, které ┗┞dá┗á odHor školst┗í a ﾏládeže 
Magistrátu hl. ﾏěsta Prah┞ ふpo┗iﾐﾐá příloha žádosti o podporuぶ. Pot┗rzeﾐí Magistrátu hl. ﾏěsta Prah┞ 
ﾏusí oHsaho┗at jasﾐé ┗┞ﾏezeﾐí úzeﾏí dopadu projektu a jedﾐozﾐačﾐou ideﾐtifikaIi oprá┗ﾐěﾐého 
žadatele za daﾐé úzeﾏí. 
 

Dílčí části MAP  

MAP se také ﾏůže skládat z dílčíIh strategií ふﾐapř. při e┝isteﾐIi dílčíIh částí MAPぶ, a to za předpokladu, 
že t┞to strategie řeší potřeH┞ růzﾐýIh částí úzeﾏí ﾐeHo t┞pů škol. Dílčíﾏi částﾏi ﾏohou Hýt saﾏostatﾐé 
strategie pro růzﾐé části úzeﾏí, případﾐě již e┝istujíIí strategie, které jsou pak součástí MAP.  

Čleﾐěﾐí MAP do dílčíIh částí zﾐaﾏeﾐá, že e┝istuje jedeﾐ projekt MAP II, ┗ ráﾏIi akti┗it┞ ヲ. Rozvoj 

a aktualizaIe MAP se ┗┞t┗áří jedeﾐ MAP a teﾐ ﾏůže ﾏít ┗íIe dílčíIh částí:  
- například část pokr┞tá čiﾐﾐostí Místﾐí akčﾐí skupiﾐ┞ ふMASぶ + ﾏěsto ﾐeHo se┗er/jih, 
případﾐě ﾏěsto + ┗eﾐko┗ + soIiálﾐě ┗┞loučeﾐá lokalita ふ┗e které proHíhá projekt ┗ ráﾏIi 
Koordiﾐo┗aﾐého přístupu k soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏ lokalitáﾏぶ apod.,  
- při přípra┗ě projektu MAP II je také ﾏožﾐé ┗┞užít zkušeﾐostí ┗ětšíIh úzeﾏí sprá┗ﾐíIh 
oH┗odů ORP, které zapojil┞ desítk┞ škol ┗ tz┗. klastreIh škol. Do klastrů jsou rozděleﾐ┞ škol┞ 
tak, aH┞ spolu jedﾐodušeji spolupraIo┗al┞ při společﾐéﾏ pláﾐo┗áﾐí. Je ted┞ žádouIí zohledﾐit 
ﾐapř. dojezdo┗ou ┗zdáleﾐost ﾐa jedﾐáﾐí, stá┗ajíIí spolupráIi ﾏalotřídﾐíIh škol se školaﾏi plﾐě 



 

20 

  

 

orgaﾐizo┗aﾐýﾏi ﾐeHo ﾏateřskýIh škol se školaﾏi základﾐíﾏi apod. Pokud Hude úzeﾏí 
rozděleﾐo ﾐa klastr┞ škol, ﾏusí Hýt zástupIe každého klastru čleﾐeﾏ ŘV MAP a účastﾐit se 
jedﾐáﾐí ŘV MAP. Rozděleﾐí úzeﾏí do jedﾐotli┗ýIh klastrů a zařazeﾐí škol do jedﾐotli┗ýIh 
klastrů ﾏusí Hýt u┗edeﾐo v aktualizo┗aﾐéﾏ MAP – části Řízeﾐí proIesu MAP a předložeﾐo 
v ﾐejHližší )oR od zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu/┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu – dle toho, co 

ﾐastaﾐe později. 

Na základě dosa┗adﾐíIh zkušeﾐostí s tvorbou MAP mohou tento postup zvolit v ráﾏIi projektů MAP  II 

i ta úzeﾏí, která ho doposud ﾐepoužila, ale ﾏůže Hýt pro daﾐé úzeﾏí ┗hodﾐý – ﾐapř. ┗┞t┗ořeﾐí klastrů 
ﾐa úro┗ﾐi ﾏěstskýIh škol a škol ┗ přilehlýIh ┗eﾐko┗skýIh oHlasteIh, zejﾏéﾐa ┗ úzeﾏíIh, kde se ﾐedaří 
ﾏezi těﾏito školaﾏi ﾐa┗ázat spolupráIi.  V toﾏ případě je ┗šak potřeHa zajistit, aH┞ staﾐo┗eﾐí priorit 
┗e ┗zdělá┗áﾐí proHěhlo ﾐa společﾐéﾏ jedﾐáﾐí ŘV MAP ふﾐa základě jejiIh projedﾐáﾐí ┗ PS za účasti 
zástupIů ┗┞t┗ořeﾐýIh klastrůぶ. 

)ohledﾐěﾐí strategií 

Při přípra┗ě pr┗ﾐíIh MAP H┞l┞ zapraIo┗áﾐ┞ priorit┞ z již e┝istujíIíIh hoto┗ýIh/rozpraIo┗aﾐýIh 
strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů, jejiIhž součástí je oHlast ┗zdělá┗áﾐí a školst┗í ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí. V ráﾏIi 
roz┗oje a aktualizaIe MAP je ﾐutﾐé t┞to dokuﾏeﾐt┞ zapraIo┗á┗at ┗ případě, že došlo k jejich 

aktualizaci a t┞to zﾏěﾐ┞ se týkají priorit ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo školst┗í.  V případě, že ﾐa úzeﾏí 
┗zﾐikl┞ ﾐo┗é strategiIké dokuﾏeﾐt┞, které staﾐo┗ují priorit┞ ┗ těIhto oHlasteIh, je třeHa se s nimi 

sezﾐáﾏit a zapraIo┗at je do MAP.    

)áro┗eň je ﾐutﾐé, aH┞ ŘV MAP spolupraIo┗al ﾐa aktualizaIi, popř. t┗orHě tako┗ýIh strategií. Je ﾐa 
rozhodﾐutí partﾐerst┗í MAP, zda t┞to dokuﾏeﾐt┞ použije Ielé a iﾐtegruje je do struktur┞ MAP ﾐeHo 
jeﾐ použije jejiIh části. Je dokoﾐIe ﾏožﾐé, aH┞ ┗ úzeﾏí MAP e┝isto┗alo ┗íIe strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů, 
┗ tako┗éﾏ případě ┗šak MAP ﾏusí ┗┞t┗ořit a popsat koordiﾐačﾐí a iﾐforﾏačﾐí ﾏeIhaﾐisﾏ┞ ﾐa úro┗ﾐi 
MAP, aH┞ ﾐedoIházelo k překr┞┗ůﾏ strategií a dupliIitáﾏ akti┗it.  

a) )ohledﾐěﾐí ﾏístﾐíIh strategií ﾐa ﾏeﾐšíIh úzeﾏíIh ﾐež je sprá┗ﾐí oH┗od ORP/MČ  

Na úro┗ﾐi MAP došlo k propojeﾐí dílčíIh strategiIkýIh priorit, které už H┞l┞ ┗ úzeﾏí staﾐo┗eﾐ┞. 
StrategiIké priorit┞ již defiﾐo┗aﾐé ﾐa úzeﾏí H┞l┞ základeﾏ pro strategiIký ráﾏeI MAP ふSR MAPぶ. 
Jedﾐalo se zejﾏéﾐa o:   

- sIh┗áleﾐé strategie doHro┗olﾐýIh s┗azků oHIí;  
- strategie CLLD ﾐa úzeﾏí MAS ležíIíIh ﾐa úzeﾏí;   
- strategie soIiálﾐího začleňo┗áﾐí zasahujíIí soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé lokalit┞ ┗ úzeﾏí;  
- strategie roz┗oje s┗azko┗ýIh škol;  
- popř. další strategiIké dokuﾏeﾐt┞, které ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí již e┝istují.  

V ráﾏIi MAP je třeHa spolupraIo┗at s ﾐositeli těIhto strategií tak, aH┞ se i ┗ MAP odráželo postupﾐé 
ﾐaplňo┗áﾐí Iílů těIhto strategií a případﾐé aktualizaIe těIhto strategií. 

b) )ohledﾐěﾐí strategií ﾐa ┗┞ššíIh úzeﾏﾐíIh úro┗ﾐíIh  

Jedﾐá se zejﾏéﾐa o: 

- DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ kraje, ┗e kteréﾏ se 
ﾐaIhází MAP, případﾐě DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ 
hla┗ﾐího ﾏěsta Praha, pokud je MAP zpraIo┗á┗áﾐ ﾐa úzeﾏí hla┗ﾐího ﾏěsta Praha.  

Pokud jsou pro daﾐé úzeﾏí rele┗aﾐtﾐí, jsou to ro┗ﾐěž:  
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- Regioﾐálﾐí akčﾐí pláﾐ┞ Strategie regioﾐálﾐího roz┗oje ヲヰヱヴ – 2020;  

- strategiIké záﾏěr┞ ┗elkýIh ﾏěst, která zpraIo┗á┗ají Iﾐtegro┗aﾐé pláﾐ┞ roz┗oje úzeﾏí 
ふIPRÚぶ;  

- strategiIké záﾏěr┞ ﾏěstskýIh agloﾏeraIí, které zpraIo┗á┗ají Iﾐtegro┗aﾐé teritoriálﾐí 
investice (ITI). 

)ástupIi IPRÚ a ITI jsou po┗iﾐﾐýﾏi partﾐer┞ ┗ MAP taﾏ, kde se úzeﾏí překrý┗ají.  

MAP a ITI/IPRÚ H┞ se ﾐeﾏěl┞ překrý┗at ヱ:ヱ, do jisté ﾏír┞ H┞ pak postrádal┞ sﾏ┞sl. )ákladﾐíﾏ úzeﾏíﾏ 
pro MAP je sprá┗ﾐí oH┗od ORP s tíﾏ, že fuﾐkčﾐí ┗┞ﾏezeﾐí úzeﾏí ﾏůže upra┗it RSK. Úzeﾏí ITI a IPRÚ 
┗ětšiﾐou ﾏají Ieﾐtrálﾐí ORP ふči ﾐěkolikぶ, ﾐa okrajíIh těIhto úzeﾏí jsou úzeﾏí SO ORP ┗ětšiﾐou 
"rozpůleﾐa". Je proto ┗íIe ﾐež žádouIí, aH┞ tato ORP ﾏěla ┗lastﾐí MAP odděleﾐě od ITI/ IPRÚ. Tíﾏ 
saﾏozřejﾏě ﾐejsou ┗┞loučeﾐ┞ pro┗azH┞ zajištěﾐé zastoupeﾐíﾏ ITI/IPRÚ jako po┗iﾐﾐýIh partﾐerů MAP.  
  

c) Soulad s ﾐárodﾐíﾏi strategiIkýﾏi dokuﾏeﾐt┞  

- DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ České repuHlik┞ ヲヰヱヵ-

2020  

- Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ ČR do roku ヲヰヲヰ  
- Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa oHdoHí ヲヰヱヶ–2018/Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzi┗ﾐího 

┗zdělá┗áﾐí ﾐa oHdoHí ヲヰヱΓ–202012 

- Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do roku ヲヰヲヰ 

- KoﾐIepIe podpor┞ ﾏládeže ヲヰヱヴ–2020 

- StrategiIký ráﾏeI Česká repuHlika ヲヰンヰ, kapitola ヶ 

 

 

Α. ROLE MAP PŘI )ACÍLENÍ NÁSLEDNÉ PODPORY PROJEKTŮ ) OP VVV   
 

Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí se ﾏusí zaﾏěřit ﾐa ﾐa┗rho┗áﾐí akti┗it pro zlepšeﾐí k┗alit┞ a iﾐkluzi┗it┞ 
┗zdělá┗áﾐí. Výstup┞ MAP ﾏohou sloužit jako podklad pro koﾐkretizaIi ﾐá┗azﾐýIh projektů, které 
ﾏohou Hýt fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ z růzﾐýIh zdrojů ふﾏístﾐíIh, krajskýIh, státﾐíIh, e┗ropskýIhぶ podle jejiIh 
po┗ah┞ a dostupﾐosti těIhto zdrojů. Sﾏ┞sleﾏ MAP ﾐeﾐí pláﾐo┗at pouze ﾐá┗azﾐé projekt┞ pro 
OPVVV, IROP nebo OP PPR.  

Vedlejšíﾏ produkteﾏ MAP, který sleduje ŘídiIí orgáﾐ OP VVV ふŘO OP VVVぶ, jsou iﾐforﾏaIe, ﾐa základě 
kterýIh Hudou zaIíleﾐ┞ ┗ýz┗┞ pro podporu „akti┗it škol“ a „akti┗it spolupráIe“13. ŘO OP VVV Hude 
sledo┗at postupﾐé ┗ýstup┞ z MAP pro zaIíleﾐí ┗ýze┗ ﾐa podporu ﾐa┗azujíIíIh projektů.  Teﾐto proIes 
také ﾐaplňuje úzeﾏﾐí diﾏeﾐzi ┗ OP VVV.  

Partﾐerst┗í ┗ MAP je ro┗ﾐoprá┗ﾐé a ┗┞t┗áří prostor a podporu pro přípra┗u akti┗it spolupráIe – tedy 

společﾐýIh projektů partﾐerů ﾐa úzeﾏí, přičeﾏž HudouIí příjeﾏIi těIhto projektů ﾏohou Hýt růzﾐí. 
T┞to ﾐá┗rh┞ „akti┗it spolupráIe“ se stá┗ají podkladeﾏ pro zaIíleﾐí ┗ýze┗ OP VVV pro předkládáﾐí 
ﾐa┗azujíIíIh projektů ﾐa podporu spolupráIe ﾐa úzeﾏíIh, kde t┞to akti┗it┞ spolupráIe H┞l┞ ﾐa┗ržeﾐ┞. 
Jde o tz┗. projekt┞ „teﾏatiIká partﾐerst┗í a sítě“ ﾐa ﾏístﾐí úro┗ﾐi. V případě ┗ýz┗┞ Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ 
roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí II je realizaIe těIhto akti┗it podpořeﾐa ┗ akti┗itě ヴ ┗ýz┗┞ – Implementace MAP. 

                                                           
12 Ve ┗erzi sIh┗áleﾐé E┗ropskou koﾏisí. 
13 Popis akti┗it škol a akti┗it spolupráIe – viz kapitola Struktura dokumentu MAP.     
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V OP VVV jsou škol┞ podporo┗áﾐ┞ přede┗šíﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ projektů zjedﾐodušeﾐého fiﾐaﾐIo┗áﾐí, 
tz┗. šaHloﾐ, s alokaIí uﾏožňujíIí podporu každé škole. )ákladeﾏ podpor┞ škol ┗ tz┗. šaHloﾐáIh jsou 
„akti┗it┞ škol“, které Hudou popsáﾐ┞ ┗ MAP. Příﾐoseﾏ MAP je zejﾏéﾐa ﾏožﾐost ﾐapláﾐo┗áﾐí HudouIí 
spolupráIe a koordiﾐaIe škol pro ﾐá┗azﾐé projekt┞, které Hudou fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ forﾏou šaHloﾐ. Je 
žádouIí, aH┞ jedﾐotli┗é škol┞ ┗┞užil┞ šaHloﾐ┞ k ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů pro roz┗oj škol, které jsou 
ﾐapláﾐo┗áﾐy v MAP. RealizaIe tz┗. šaHloﾐ ﾏůže t┞to priorit┞ a Iíle ﾐaplňo┗at. MAP pak ﾏohou sloužit 
také jako platforﾏa ﾐa regioﾐálﾐí úro┗ﾐi, která uﾏožﾐí iﾐspiraIi a ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí ﾏezi školaﾏi. 
Pokud se ﾐa┗áží takto úzké kolegiálﾐí ┗ztah┞, je záro┗eň i ┗elká ﾐaděje, že se společﾐé setká┗áﾐí podaří 
alespoň do určité ﾏír┞ udržet i po ukoﾐčeﾐí podpor┞ z ESF. 

 

Škol┞, které se příﾏo pláﾐo┗áﾐí ﾐeúčastﾐí, ﾐeHudou ┗┞loučeﾐ┞ z podpor┞ poﾏoIí šaHloﾐ a ﾏohou Hýt 
zapojeﾐ┞ i do projektů „teﾏatiIká partﾐerst┗í a sítě“.  

HodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr ﾐa┗azujíIíIh projektů ┗e ┗ýz┗áIh Hude proHíhat staﾐdardﾐě podle pra┗idel OP VVV. 
Role saﾏotﾐýIh ORP/MČ ﾐeHude ┗ MAP po┗┞šo┗áﾐa ﾐad ostatﾐí oHIe. ORP/MČ saﾏotﾐé ﾐeHudou 
prostředﾐiIt┗íﾏ MAP ┗┞Hírat projekt┞ škol a školskýIh zařízeﾐí, které zřizují ﾐeHo které zřizují jiﾐé oHIe 
┗ úzeﾏí sprá┗ﾐí půsoHﾐosti ORP. Teﾐto přístup H┞ ﾐeodpo┗ídal daﾐéﾏu prá┗ﾐíﾏu sta┗u, kd┞ oHIe jsou 
si ┗e ┗ěIeIh zřizo┗áﾐí ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol ro┗ﾐ┞.  
Intervence z OP VVV v oblasti regioﾐálﾐího školst┗í jsou dále podpořeﾐ┞ forﾏou s┞stéﾏo┗ýIh 
a koﾐIepčﾐíIh projektů.  T┞to iﾐter┗eﾐIe odrážejí klíčo┗á téﾏata OP VVV ┗ plošﾐéﾏ zaﾏěřeﾐí.  
)áro┗eň Hudou ┗┞hlašo┗áﾐ┞ i další ┗ýz┗┞ podporujíIí prioritﾐí téﾏata, do kterýIh se škol┞ ﾏohou 
zapojit, a to i ﾏiﾏo MAP. T┞to ┗ýz┗┞ je saﾏozřejﾏě ﾏožﾐé také ┗┞užít pro realizaIi projektů „teﾏatiIká 
partﾐerst┗í a sítě“, které Hudou ﾐaplňo┗at priorit┞ a Iíle ┗ MAP a jsou ﾐapláﾐo┗áﾐ┞ ┗ akti┗itáIh 
spolupráIe. Koﾏple┝ﾐí sIhéﾏa těIhto projektů a jejiIh ﾏožﾐá téﾏata jsou u┗edeﾐa v ﾐásledujíIíﾏ 
sIhéﾏatu. 
 

 
 

Sou┗islosti jedﾐotli┗ýIh t┞pů projektů jsou podroHﾐěji popsáﾐ┞ ┗ kapitole ン VýIhodiska MAP.   
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Β. ROLE MAP PŘI )ACÍLENÍ PODPORY IROP, OP PPR a dalšíIh dotačﾐíIh titulů 

 

MAP také slouží jako efekti┗ﾐí ﾐástroj pro řízeﾐí/Iíleﾐí iﾐter┗eﾐIí/┗ýze┗ z IROP/OP PPR: koordiﾐaIe 
iﾐ┗estičﾐíIh akIí a podpora řízeﾐí efekti┗ﾐího ┗┞užití iﾐ┗estiI ┗ úzeﾏí.  

)áro┗eň je třeHa dle doporučeﾐí EK k OP VVV, IROP i OP PPR doHře odů┗odﾐit iﾐ┗estiIe do škol a dalšíIh 
┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí ┗ úzeﾏí, i proto MAP, respekti┗e SR MAP do roku ヲヰヲン, sehrá┗á důležitou roli. 
IdeﾐtifikaIí prioritﾐíIh oHlastí podpor┞ uﾏožﾐí lépe speIifiko┗at téﾏata pro jedﾐotli┗é projekt┞ 
a zajistit tak požado┗aﾐou ﾏíru koﾐIentrace. V IROP/OP PPR je tedy zásadﾐí prokázáﾐí souladu se 
StrategiIkýﾏ ráﾏIeﾏ MAP do roku ヲヰヲン ┗ daﾐéﾏ úzeﾏí, soulad se SR MAP je proto speIifiIkýﾏ 
kritérieﾏ přijatelﾐosti ┗ oHlasti iﾐ┗estiI do předškolﾐího, základﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého 

┗zdělá┗áﾐí. ふprokázáﾐí souladu se ﾐetýká iﾐ┗estičﾐíIh akti┗it t┞pu d, e, f dle taHulk┞ Dohod┞ 
o iﾐ┗estiIíIh ┗ ﾏístě, ┗ podakti┗itě ヲ.Β, část B/ヶ Iﾐ┗estičﾐí záﾏěr┞ぶ. 

Prokázáﾐí souladu se ted┞ týká ﾐásledujíIíIh iﾐ┗estiI: 

Iﾐ┗estiIe do roz┗oje kapaIit ﾏateřskýIh škol. 
Iﾐ┗estiIe do roz┗oje kapaIit základﾐíIh škol.  
Iﾐ┗estiIe do roz┗oje kapaIit ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol. 
Iﾐ┗estiIe do roz┗oje kapaIit ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol zřízeﾐýIh dle §ヱヶ odst. Γ ﾐeHo dle §ヴΒ 
odst. ヱ, školského zákoﾐa ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 
Iﾐ┗estiIe do zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  
 

Soulad se StrategiIkýﾏ ráﾏIeﾏ MAP do roku ヲヰヲン ┗ daﾐéﾏ úzeﾏí Hude speIifiIkýﾏ kritérieﾏ i pro 
iﾐ┗estičﾐí dotačﾐí titul┞ MŠMT, které jsou fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ ze státﾐího rozpočtu a sﾏěřují přede┗šíﾏ do 
oHlasti roz┗oje kapaIit ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol.  
Proces je přehledﾐě popsáﾐ ┗ podakti┗itě ヲ.Β Pláﾐo┗áﾐí, část B/ヶ Iﾐ┗estičﾐí záﾏěr┞. 

    

Γ. )ÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO RO)VOJ A AKTUALI)ACI MAP  
 

 

)ákladﾐíﾏ ┗ýIhodiskeﾏ pro roz┗oj a aktualizaIi MAP ┗ dalšíﾏ oHdoHí Hudou ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého 
šetřeﾐí, které Hudou ŘO OP VVV poskytnuty RT MAP v agrego┗aﾐé podoHě, a zpraIo┗aﾐé Popis┞ potřeH 
jedﾐotli┗ýIh škol/┗ýstup┞ ze StrategiIkýIh pláﾐů roz┗oje škol┞, zapojeﾐýIh ┗ MAP.  
 

ŘO OP VVV posk┞tﾐe RT MAP ┗ýstup┞ z  dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ┗e školáIh14 realizo┗aﾐého ke zjištěﾐí 
aktuálﾐíIh potřeH škol, a to v agrego┗aﾐé podoHě za škol┞, které ┗ úzeﾏí dotazﾐík ┗┞plﾐil┞. Data 
v agrego┗aﾐé podoHě Hudou jedﾐotli┗ýﾏ RT MAP posk┞tﾐut┞ ŘO OP VVV ﾐejpozději do ンヱ. ヱヲ. ヲヰヱΒ a 
ﾐásledﾐě do ンヰ. ヱヰ. ヲヰヱΓ. RT MAP jsou po┗iﾐﾐy zohledﾐit agrego┗aﾐé ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ýIh šetřeﾐí 
při aktualizaIi aﾐal┞tiIké i strategiIké části MAP II. Dotazﾐík se zaﾏěřuje ﾐa ideﾐtifikaIi aktuálﾐíIh 

                                                           
14 Jedﾐá se o dotazﾐíko┗é šetřeﾐí realizo┗aﾐé k ┗┞kázáﾐí ﾏoﾐitoro┗aIího iﾐdikátoru 5 10 10 Počet orgaﾐizaIí, ┗e 
kterýIh se z┗ýšila k┗alita ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí a proiﾐkluzi┗ﾐost, které je současﾐě podﾏíﾐkou pro podáﾐí žádosti 
o podporu do ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ II. 
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potřeH škol ┗ po┗iﾐﾐýIh téﾏateIh MAP15 a v ostatﾐíIh téﾏateIh důležitýIh pro roz┗oj škol po 

zrealizo┗aﾐýIh iﾐter┗eﾐIíIh z projektů zjedﾐodušeﾐého fiﾐaﾐIo┗áﾐí, tz┗. šaHloﾐ. 
 

Cíleﾏ dotazﾐíku je ┗┞hodﾐoIeﾐí předIhozího oHdoHí, kd┞ se zjišťuje, Io se podařilo, Io je ﾏožﾐé 
pro┗ést ┗ příštíﾏ oHdoHí lépe a Io škol┞ potřeHují pro to, aH┞ se ﾏohl┞ dále roz┗íjet. 
 

Na základě ┗ýstupů z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT a s ┗┞užitíﾏ dalšíIh ﾐástrojů zpraIuje každá 
zapojeﾐá škola refle┝i. Výsledkeﾏ zpraIo┗aﾐé refle┝e je Popis potřeH škol┞ pro další roz┗oj, který je 
předá┗áﾐ RT MAP.  Teﾐto proIes Hude ┗ průHěhu realizaIe projektu MAP II ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲ┝ opako┗áﾐ, a 

to tak, aH┞ škol┞ ﾏohl┞ do refle┝í a zpraIo┗aﾐého Popisu potřeH škol┞ zohledﾐit ┗ýstup┞ ┗┞hodﾐoIeﾐí 
dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT, které Hudou pro┗ádět ﾐa koﾐIi realizaIe projektu tz┗. šaHloﾐ. Při 
druhéﾏ opako┗áﾐí si zapojeﾐé škol┞ ふpouze MŠ a )Šぶ ﾏohou zpraIo┗at StrategiIký pláﾐ roz┗oje škol┞, 
jehož ┗ýstup Hude zdrojeﾏ iﾐforﾏaIí pro RT MAP ﾏísto Popisu potřeH škol┞ ふ┗íIe ┗iz podakti┗ita ヲ.Αぶ. 
Realizačﾐí týﾏ agreguje potřeH┞ ┗šeIh škol zapojeﾐýIh do projektu do souhrﾐﾐého dokuﾏeﾐtu, 
který Hude podkladeﾏ pro aktualizaIe aﾐal┞tiIké části a ﾐa┗rho┗áﾐí akti┗it škol a akti┗it spolupráIe 
do SR MAP v průHěhu realizaIe projektu. 
Úkoleﾏ partﾐerské platforﾏ┞ ﾐa úzeﾏíIh je přede┗šíﾏ t┞to potřeH┞ ┗ ráﾏIi proIesu společﾐého 

pláﾐo┗áﾐí ┗┞hodﾐotit, prioritizo┗at ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa strategiIké záﾏěr┞ již e┝istujíIíIh fuﾐkčﾐíIh 
partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí ふprioritizaIe, spádo┗ost, efekti┗ita ┗┞užití a ┗┞tížeﾐost se zajištěﾐíﾏ k┗alit┞ 
ve ┗zdělá┗áﾐíぶ a ﾐásledﾐě ┗┞t┗ořit ﾐá┗rh┞ akti┗it pro řešeﾐí těIhto potřeH a zapraIo┗at je do SR MAP. 
 

RT MAP Hude dále zjišťo┗at potřeH┞ a pláﾐ┞ škol ┗ dalšíIh akti┗itáIh MAP, které sou┗isejí ﾐejeﾐ se 
zapojeﾐíﾏ škol do proIesu e┗aluaIe, ale i se společﾐýﾏ pláﾐo┗áﾐíﾏ, se síťo┗áﾐíﾏ a ┗zájeﾏﾐýﾏ 
učeﾐíﾏ škol a také prostředﾐiIt┗íﾏ koﾏuﾐikaIe ﾏezi školaﾏi a dalšíﾏi partﾐer┞.  
  

     

10. DOKUMENTACE MAP 

 

 

Na koﾐIi realizaIe projektu MAP II, ﾐejpozději v zá┗ěrečﾐé zprá┗ě o realizaIi projektu ふ))oRぶ, dokládá 
příjeﾏIe projektu sIh┗áleﾐou fiﾐálﾐí dokuﾏeﾐtaIi MAP. 
SIh┗áleﾐý MAP pro účel┞ tohoto doložeﾐí oHsahuje: 

 část Řízeﾐí proIesu MAP – ┗┞t┗ořeﾐo ┗ podakti┗itě ヲ.ヱ a podakti┗itě ヲ.ヲ, 
 aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část ふpodakti┗ita ヲ.Βぶ, 
 aktualizo┗aﾐá strategiIká část - StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン, ﾐeiﾐ┗estičﾐí akti┗it┞ 

(podaktivita 2.8), 

 aktualizo┗aﾐá iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část - Akčﾐí pláﾐ ﾐa doHu pokrý┗ajíIí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po 
ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu (podaktivita 2.8). 

 

Další iﾐforﾏaIe k oHsahu a způsoHu zpraIo┗áﾐí dokuﾏeﾐtaIe MAP jsou u┗edeﾐ┞ ┗ Iﾐspiroﾏatu č. Α 
DokuﾏeﾐtaIe MAP. Aktualizo┗aﾐý fiﾐálﾐí MAP projedﾐají jedﾐotli┗é PS. Výsledek jedﾐáﾐí PS – 

doporučeﾐí ke sIh┗áleﾐí/ﾐesIh┗áleﾐí, doporučeﾐí zﾏěﾐ/úpra┗ jsou RT MAP předáﾐ┞ ŘV MAP. 
Aktualizo┗aﾐý fiﾐálﾐí MAP sIh┗aluje ŘV MAP s přihlédﾐutí k podkladůﾏ z projedﾐáﾐí ┗ PS. Celý proIes 
projedﾐá┗áﾐí a sIh┗alo┗áﾐí je podroHﾐě popsáﾐ ┗ podakti┗itě ヲ.Β.  

                                                           
15 Výstup┞ ﾐelze plﾐě použít pro podakti┗itu ヲ.ヵ PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro ro┗ﾐé příležitosti. RT MAP jsou povinny pro 

potřeH┞ této praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro┗ést sHěr dat ┗ ukazatelíIh u┗edeﾐýIh ┗ platﾐé ┗erzi Metodik┞ ro┗ﾐýIh 
příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro prioritﾐí osu ン OP VVV. 
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Tíﾏto proIeseﾏ ﾐejsou dotčeﾐ┞ koﾏpeteﾐIe zřizo┗atelů ┗┞plý┗ajíIí z platﾐé legislati┗┞, které se týkají 
souhlasu zřizo┗atele se sﾏlou┗ou o partﾐerst┗í ┗ projekteIh fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z prostředků E┗ropské uﾐie 
nebo z ┗ﾐitřﾐíIh předpisů zřizo┗atele, které se týkají po┗iﾐﾐosti zřizo┗aﾐýIh suHjektů předložit 
ke sIh┗áleﾐí/┗┞jádřeﾐí souhlasu zřizo┗atele koﾐkrétﾐí žádost o posk┞tﾐutí dotaIe/podpor┞.      

 

 

 

ヱヱ. PŘÍPRAVA PROJEKTU MAP II     
 

Při přípra┗ě žádosti o podporu se žadatel řídí ┗ýz┗ou ヰヲ_ヱΑ_ヰヴΑ Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí 
II a jejíﾏi přílohaﾏi. Žadatel sesta┗í realizačﾐí týﾏ a oslo┗í k účasti ﾐa projektu ┗šeIhﾐ┞ zřizo┗atele škol 
a ředitele škol ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí. 

Výstup┞ přípra┗┞ žádosti o podporu z hlediska roz┗oje partﾐerst┗í:  

 popis po┗iﾐﾐé akti┗it┞ ヱ. Řízeﾐí projektu ┗četﾐě složeﾐí realizačﾐího týﾏu,  
 popis po┗iﾐﾐé akti┗it┞ ヲ. Roz┗oj a aktualizaIe MAP, a to forﾏou ┗ýHěru po┗iﾐﾐýIh a popř. 

┗olitelﾐýIh podakti┗it do žádosti o podporu a jejiIh speIifikaIe, 
 popis po┗iﾐﾐé akti┗it┞ ン. Evaluace a monitoring MAP, její speIifikaIe, 
 doložeﾐí po┗iﾐﾐýIh příloh, ﾏezi kterýﾏi Hudou ﾏiﾏo jiﾐé16 t┞to příloh┞ ┗ztahujíIí se k rozvoji 

partﾐerst┗í:   
a) po┗iﾐﾐá příloha Čestﾐé prohlášeﾐí o oslo┗eﾐí ┗šeIh zřizo┗atelů MŠ, )Š a )UŠ dle I)O ﾐa úzeﾏí 

v hraﾐiIíIh spádo┗ého oH┗odu ORP/MČ.  

Hぶ po┗iﾐﾐá příloha Sezﾐaﾏ MŠ, )Š a )UŠ zřizo┗aﾐýIh ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ a k ﾐí se ┗ážíIí 
příloha Souhlas škol┞ ze zařazeﾐíﾏ do MAP II deklarujíIí zapojeﾐí zástupIů škol ┗ úzeﾏí do projektu.  

Upozorﾐěﾐí: Žadatel si ﾏusí ┗┞Hrat do projektu ┗šeIhﾐ┞ po┗iﾐﾐé podakti┗ity aktivity 2. Rozvoj 

a aktualizace MAP.  

Žadatel je povinen před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí /pře┗odu podpor┞ předložit doklad┞ 
prokazujíIí, že při přípra┗ě projektu oslo┗il s žádostí o spolupráIi ﾐa akti┗itáIh projektu ┗šeIhﾐ┞ 
zřizo┗atele a ředitele MŠ, )Š a )UŠ ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí ふﾐapř. kopie e-ﾏailů, dopisů atp.) a dále, že 
projedﾐal podáﾐí žádosti o podporu s ostatﾐíﾏi ﾏožﾐýﾏi žadateli ┗ úzeﾏí ふﾐapř. zápis┞ z jedﾐáﾐíぶ.   
 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Koﾏpletﾐí sezﾐaﾏ po┗iﾐﾐýIh a ﾐepo┗iﾐﾐýIh příloh projekto┗é žádosti je u┗edeﾐ ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – 

speIifiIká část ┗ýz┗┞ Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí II, kap. ヱΒ. 
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12. REALIZACE PROJEKTU MAP II  

 

 

AKTIVITY, VÝSLEDKY A VÝSTUPY ┗ztahujíIí se k roz┗oji partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí 
a aktualizaci MAP 

 

K ┗ýše u┗edeﾐýﾏ oHlasteﾏ se ┗ztahují t┞to tři po┗iﾐﾐé akti┗it┞: 
 

ヱ. Řízeﾐí projektu 

2. Rozvoj a aktualizace MAP 

3. Evaluace a monitoring MAP 

 

Aktivita 1. Řízeﾐí projektu 

 

Složeﾐí realizačﾐího týﾏu ﾏusí reflekto┗at jeho čiﾐﾐosti ┗ ráﾏIi proIesu společﾐého ﾏístﾐího akčﾐího 
pláﾐo┗áﾐí ┗ MAP.  Žadatel ┗ ráﾏIi projektu rozdělí realizačﾐí týﾏ ﾐa d┗ě skupiﾐ┞ - realizačﾐí týﾏ MAP 
ふRT MAPぶ a realizačﾐí týﾏ IﾏpleﾏeﾐtaIe, které Hudou zodpo┗ědﾐé za realizaIi rele┗aﾐtﾐíIh akti┗it. 
Hla┗ﾐí ﾏaﾐažer projektu řídí oHě skupiﾐ┞. Pro účel┞ Postupů MAP II ho┗oříﾏe ted┞ o RT MAP – tedy 

o čiﾐﾐosteIh té skupiﾐ┞ ┗ realizačﾐíﾏ týﾏu projektu, která zodpo┗ídá hla┗ﾐíﾏu ﾏaﾐažero┗i projektu 
za realizaci poviﾐﾐýIh akti┗it ヲ. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP. 

   

Realizačﾐí týﾏ MAP zajišťuje ﾏiﾐiﾏálﾐě t┞to čiﾐﾐosti:  

 podpora čiﾐﾐosti ŘídíIího ┗ýHoru a PS ふpřípra┗a podkladů, zpraIo┗áﾐí ┗ýstupů z jedﾐáﾐí 
apod.), 

 zpraIo┗áﾐí a průHěžﾐý ﾏoﾐitoriﾐg s┞stéﾏu koﾏuﾐikaIe jak do┗ﾐitř, tak ﾐa┗eﾐek ふkoﾏuﾐikačﾐí 
pláﾐぶ, 

 ﾏoﾐitoro┗áﾐí průHěhu realizaIe po┗iﾐﾐýIh akti┗it ヲ. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace 

a monitoring MAP – zprá┗┞ o realizaIi projektu, 
 zpraIo┗áﾐí průHěžﾐýIh a zá┗ěrečﾐé seHehodﾐotíIíIh zprá┗, ﾐa jejiIh základě ﾐa┗rho┗áﾐí 

případﾐé aktualizaIe dokuﾏeﾐtaIe MAP, 
 spolupráIe při rele┗aﾐtﾐíIh akti┗itáIh proIesu ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí s odHorﾐýﾏ 

garantem MAP (projekt IPs SRP), a to ┗četﾐě z┗┞šo┗áﾐí zﾐalostí k téﾏatůﾏ MAP ┗šeIh 
zapojeﾐýIh aktérů, 

 zajišťo┗áﾐí a orgaﾐizaIe akti┗it sou┗isejíIíIh s podporou a roz┗ojeﾏ kapaIit ┗ ráﾏIi MAP, 
 účastﾐí se ふﾐa doporučeﾐí odHorﾐého garaﾐtaぶ akti┗it sou┗isejíIíIh s příﾏou podporou škol 

a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí ┗ oHlasti řízeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, 
 zajišťuje ┗ proIesu ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí přeﾐos ┗ýstupů ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi čláﾐk┞, které 

jsou ┗ ráﾏIi orgaﾐizačﾐí struktur┞ MAP zřízeﾐ┞ ふŘV, PS, jejiIh podskupiﾐ┞ apod.ぶ, 
 zajišťuje faIilitaIi ┗ úzeﾏí prostředﾐiIt┗íﾏ faIilitátora/ﾏediátora, který je součástí odHorﾐého 

týﾏu, 
 podpora škol ┗ pláﾐo┗áﾐí – z každé MŠ a )Š ふdle RED I)Oぶ zapojeﾐé do MAP Hude ┗ odHorﾐéﾏ 

týﾏu projektu začleﾐěﾐ jedeﾐ určeﾐý praIo┗ﾐík, který Hude zodpo┗ědﾐý přede┗šíﾏ za 
realizaIi po┗iﾐﾐé podakti┗it┞ ヲ.Α. 

Výčet čiﾐﾐostí RT MAP ﾐeﾐí úplﾐý a jejiIh koﾐkretizaIe je u┗edeﾐa ┗ popisu realizaIe jedﾐotli┗ýIh 
podaktivit. 
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Očeká┗aﾐýﾏi ┗ýsledk┞ jsou: 
– k┗alitﾐě řízeﾐé a realizo┗aﾐé po┗iﾐﾐé akti┗it┞ ヲ. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace 

a monitoring MAP, 

– odHorﾐá a adﾏiﾐistrati┗ﾐí podpora proIesu ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí. 
Dosažeﾐí ┗ýsledku se dokládá předložeﾐíﾏ těIhto dokuﾏeﾐtů: 

 PrůHěžﾐé zprá┗┞ o realizaIi projektu ふ)oRぶ 
 )á┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIi projektu ふ))oRぶ 

 

Doporučeﾐí: OdHorﾐé složeﾐí RT MAP H┞ ﾏělo Hýt zajištěﾐo tíﾏ, že ┗ ﾐěﾏ praIuje ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐa 
osoba s těﾏito zkušeﾐostﾏi: 

 Zkušeﾐosti se strategiIkýﾏ ﾐeHo akčﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐíﾏ. )kušeﾐosti ﾏohou Hýt ﾐapříklad 
v oHlasti: ┗zdělá┗áﾐí, soIiálﾐíIh služeH, ﾏístﾐí ageﾐd┞ ヲヱ, ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ, strategie 
rozvoje obce apod. 

 Zkušeﾐosti se zapojeﾐíﾏ dotčeﾐé ┗eřejﾐosti do proIesů strategiIkého ﾐeHo akčﾐího 
pláﾐo┗áﾐí. )kušeﾐosti ﾏohou Hýt ﾐapříklad ┗ oHlasti: ┗zdělá┗áﾐí, soIiálﾐíIh služeH, ﾏístﾐí 
ageﾐd┞ ヲヱ, ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ, strategie roz┗oje oHIe. 

 Zkušeﾐosti ┗ oHlasti ┗zdělá┗aIí politik┞ ﾐeHo z prostředí pro ┗zdělá┗áﾐí dětí do ヱヵ let. 
)kušeﾐosti ﾏohou Hýt ze ┗zdělá┗aIí politik┞ ﾐa úro┗ﾐi škol┞, zájﾏo┗é ﾐeHo ﾐezisko┗é 
orgaﾐizaIe ┗zdělá┗ajíIí děti a ﾏládež do ヱヵ let, ﾐa ﾏístﾐí, krajské ﾐeHo Ieﾐtrálﾐí úro┗ﾐi. 

 

 

Aktivita 2. Rozvoj a aktualizace MAP 

 

V této akti┗itě Hude realizo┗áﾐ a prohluHo┗áﾐ proIes společﾐého ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí s ┗ětšíﾏ 
zapojeﾐíﾏ škol do tohoto proIesu, Hude podpořeﾐ roz┗oj partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí a tíﾏ roz┗íjeﾐ saﾏotﾐý 
MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP (viz kapitola 10) a zpraIo┗áﾐí akčﾐíIh pláﾐů. Akti┗ita je 
t┗ořeﾐa sousta┗ou po┗iﾐﾐýIh a ┗olitelﾐýIh podakti┗it. Pro účel┞ této akti┗it┞ je škola defiﾐo┗áﾐa ﾐa 
základě RED I)O. 
 

Očeká┗aﾐýﾏi ┗ýsledk┞ jsou: 
– ProhlouHeﾐí proIesu společﾐého pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí, ┗četﾐě proIesu strategiIkého pláﾐo┗áﾐí 

v saﾏotﾐýIh školáIh, prohlouHeﾐí proIesu spolupráIe ﾏezi školaﾏi a úzeﾏíﾏ a rozšířeﾐí 
spolupráIe ┗ ráﾏIi proIesu společﾐého pláﾐo┗áﾐí i ﾐa další suHjekt┞ 

– Roz┗oj a aktualizaIe MAP, aktualizaIe dokuﾏeﾐtaIe MAP ┗četﾐě t┗orH┞ akčﾐíIh pláﾐů 

 

Dosažeﾐí ┗ýsledku se dokládá předložeﾐíﾏ těIhto dokuﾏeﾐtů: 
 Aktualizo┗aﾐý fiﾐálﾐí MAP s akčﾐíﾏ pláﾐeﾏ ﾐa doHu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí 

realizace projektu MAP II  

 

Aktivita 3. Evaluace a monitoring MAP 

 

V této akti┗itě je realizo┗áﾐ pra┗idelﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí realizaIe Ielého projektu ふ┗četﾐě 
realizo┗aﾐýIh akti┗it IﾏpleﾏeﾐtaIe MAPぶ, ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů MAP a ﾐaplňo┗áﾐí akčﾐíIh pláﾐů. 
Na základě údajů z ﾏoﾐitoriﾐgu a z iﾐforﾏaIí získaﾐýIh i jiﾐýﾏi způsoH┞ dalšíIh Ielko┗ýIh ┗┞hodﾐoIeﾐí 
jsou zjišťo┗áﾐ┞ příﾐos┞, případﾐě dopad┞ a je ┗┞hodﾐoIo┗áﾐa úspěšﾐost proIesů fuﾐgo┗áﾐí a rozvoje 

partﾐerst┗í. V┞hodﾐoIo┗áﾐo je také ﾐaplňo┗áﾐí akti┗it, ┗ýsledků a příﾐosů realizaIe akti┗it 
ﾐapláﾐo┗aﾐýIh ┗ ročﾐíﾏ akčﾐíﾏ pláﾐu ┗┞praIo┗aﾐéﾏ ┗ ráﾏIi předIhozího projektu MAP a ﾐásledﾐě 
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┗┞hodﾐoIeﾐí akčﾐíIh pláﾐů zpraIo┗aﾐýIh ┗ projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na strategii MAP a na 

základě tohoto staﾐo┗eﾐí dalšíIh kroků ┗ proIesu roz┗oje a aktualizaIe MAP. Toto ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí je 
realizo┗áﾐo prostředﾐiIt┗íﾏ e┗aluačﾐíIh akti┗it ﾐapláﾐo┗aﾐýIh a realizo┗aﾐýIh RT MAP. V ﾐá┗azﾐosti 
ﾐa průHěžﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗lastﾐí e┗aluačﾐí akti┗it┞ jsou zpraIo┗á┗áﾐ┞ seHehodﾐotíIí zprá┗┞ ┗ souladu 

s Metodikou pro ┗ﾐitřﾐí e┗aluaIi projektů PO ン OP VVV. 

Akti┗ita je t┗ořeﾐa po┗iﾐﾐýﾏi podakti┗itaﾏi ン.ヱ Moﾐitoriﾐg a e┗aluaIe MAP a ン.ヲ )praIo┗áﾐí 
seHehodﾐotíIíIh zprá┗. 

Očeká┗aﾐýﾏi ┗ýsledk┞ jsou: 
– v┞hodﾐoIeﾐí proIesů partﾐerst┗í podle ﾏetodik┞ – Io se podařilo a Io H┞ H┞lo potřeHa zlepšit, 

– v┞hodﾐoIeﾐí účiﾐﾐosti, příﾐosů a dopadů akti┗it ﾐa podporu roz┗oje partﾐerst┗í a podporu 
roz┗oje kapaIit, zejﾏéﾐa – Io se podařilo a Io H┞ H┞lo potřeHa zlepšit ┗ po┗iﾐﾐýIh téﾏateIh: 
čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka, ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a roz┗oje 
poteﾐIiálu každého žáku, podpoře roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka a dále ┗ téﾏateIh ﾏístﾐě 
speIifiIkýIh, 

– v┞hodﾐoIeﾐí dopadů realizo┗aﾐýIh akti┗it ┗ akti┗itě ヴ IﾏpleﾏeﾐtaIe MAP a popř. projektů 
realizo┗aﾐýIh ﾐa základě MAP ヱ ふﾐapř. ┗e ┗ýz┗ě Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ z pohledu příﾐosů pro 
MAP, ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů a realizaIe akčﾐíIh pláﾐů,  

– doporučeﾐí a úpra┗┞ proIesů MAP, přede┗šíﾏ aﾐal┞tiIké části. 
 

Dosažeﾐí ┗ýsledku se dokládá předložeﾐíﾏ těIhto dokuﾏeﾐtů: 
 Aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část MAP ふdokládá se ┗ ráﾏIi doložeﾐí Ielé aktualizo┗aﾐé 

dokumentace MAP)  

 PrůHěžﾐé seHehodﾐotíIí zprá┗┞ a zá┗ěrečﾐá seHehodﾐotíIí zprá┗a 

 

 

RealizaIe těIhto tří po┗iﾐﾐýIh akti┗it ┗ede k dosažeﾐí ﾐásledujíIíIh ﾏoﾐitoro┗aIíIh iﾐdikátorů: 
Iﾐdikátor ┗ýstupu: 
ヵ ヴΓ ヰヱ Počet regioﾐálﾐíIh s┞stéﾏů 

Dosažeﾐí se dokládá předložeﾐíﾏ fiﾐálﾐího aktualizo┗aﾐého MAP ﾐejpozději ┗ ZZoR: 

 část Řízeﾐí proIesu MAP –  podaktivita 2.1 a 2.2, 

 aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část, podakti┗ita ヲ.Β, 

 aktualizo┗aﾐá strategiIká část - StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン, ﾐeiﾐ┗estičﾐí akti┗it┞, 
podaktivita 2.8, 

 aktualizo┗aﾐá iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část - Akčﾐí pláﾐ ﾐa doHu pokrý┗ajíIí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po 
ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu, podakti┗ita ヲ.Β. 

 

 

Iﾐdikátor ┗ýsledku: 
ヵ ヰΒ ヱヰ Počet orgaﾐizaIí, které H┞l┞ o┗li┗ﾐěﾐ┞ s┞stéﾏo┗ou iﾐter┗eﾐIí 
V┞kazují se ┗šeIhﾐ┞ orgaﾐizaIe, které H┞l┞ o┗li┗ﾐěﾐ┞ realizo┗aﾐýﾏi akti┗itaﾏi projektu. Každá 
orgaﾐizaIe se započítá┗á pouze jedeﾐkrát. Iﾐdikátor se dokládá ﾐejpozději ┗ ZZoR projektu. 
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Podaktivity aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP 

 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ 2.1 Řízeﾐí proIesu roz┗oje a aktualizaIe MAP 

 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podaktivita 

k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ Cíleﾏ je rozdělit role a odpo┗ědﾐosti ┗ orgaﾐizačﾐí struktuře 
a ﾐasta┗it postup řízeﾐí proIesu ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí.  
 

V každéﾏ MAP Hude ﾐa počátku realizaIe projektu ふdo ン ﾏěsíIů 
od zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu/┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu – dle 

toho, Io ﾐastaﾐe pozdějiぶ aktualizo┗áﾐo složeﾐí ŘídíIího ┗ýHoru 

MAP ふŘV MAPぶ, dále dojde k aktualizaIi orgaﾐizačﾐí struktur┞ 
ふorgaﾐizačﾐí struktura zahrﾐuje RT MAP, ŘV MAP a PSぶ. Součástí 
Hude popis rolí, po┗iﾐﾐostí a odpo┗ědﾐostí těIhto jedﾐotli┗ýIh 
složek orgaﾐizačﾐí struktur┞. Orgaﾐizačﾐí struktura ﾏusí odrážet 
strukturu strategie, a to zejﾏéﾐa ┗ případeIh, kd┞ ﾐa úzeﾏí MAP 
Hude e┝isto┗at ┗íIe dílčíIh částí ﾐeHo klastrů škol. Dále Hude 
zpraIo┗áﾐa aktualizaIe ideﾐtifikaIe dotčeﾐé ┗eřejﾐosti. 
V průHěhu realizaIe projektu ﾏůže doIházet k dílčíﾏ 
aktualizaIíﾏ dle potřeH úzeﾏí.  
 

ŘídíIí ┗ýHor ﾐa s┗éﾏ pr┗ﾐíﾏ zasedáﾐí projedﾐá a sIh┗álí Statut 
a JedﾐaIí řád, případﾐě jeho aktualizo┗aﾐou ┗erzi. SIh┗áleﾐý 
Statut a JedﾐaIí řád ŘídíIího ┗ýHoru předkládá realizátor projektu 
v ﾐejHližší )oR po pro┗edeﾐé aktualizaIi, která ﾏusí Hýt 
provedeﾐa ﾐejpozději do ン ﾏěsíIů od zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu/┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu – dle toho, Io ﾐastaﾐe později. 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Jedﾐozﾐačﾐě rozděleﾐé role, po┗iﾐﾐosti a odpo┗ědﾐosti ┗ ráﾏIi 
partﾐerst┗í a ﾐasta┗eﾐý postup řízeﾐí proIesu ﾏístﾐího akčﾐího 
pláﾐo┗áﾐí. 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 V ﾐejHližší )oR po pro┗edeﾐé aktualizaIi se dokládá 
dokuﾏeﾐtaIe MAP, část Řízeﾐí proIesu MAP: 

- aktualizo┗aﾐé složeﾐí ŘV MAP, 
- aktualizo┗aﾐý Statut a JedﾐaIí řád ŘV MAP,  
- aktualizo┗aﾐý sezﾐaﾏ PS a jejiIh čleﾐů,   
- aktualizo┗aﾐá orgaﾐizačﾐí struktura, ┗četﾐě popisu 

rozděleﾐí rolí, po┗iﾐﾐostí a odpo┗ědﾐostí, sIh┗áleﾐá ŘV 
MAP,   

- aktualizo┗aﾐá ideﾐtifikaIe dotčeﾐé ┗eřejﾐosti. 
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Další doložeﾐí části Řízeﾐí proIesu MAP ┗ průHěhu realizaIe 
projektu proHíhá ┗ ráﾏIi doložeﾐí aktualizo┗aﾐé dokuﾏeﾐtaIe 
MAP a fiﾐálﾐího MAP ふ┗iz podakti┗ita ヲ.Βぶ. 
PříjeﾏIe dokládá ┗žd┞ ┗šeIhﾐ┞ ┗ýše u┗edeﾐé dokuﾏeﾐt┞ části 
Řízeﾐí MAP. V případě, že ﾐěkterý z dokuﾏeﾐtů ﾐeﾐí 
aktualizo┗áﾐ, u┗ede příjeﾏIe do ú┗odu dokuﾏeﾐtu zdů┗odﾐěﾐí, 
proč ﾐeH┞la aktualizaIe potřeHﾐá.  
 

 

 Moﾐitoro┗aIí iﾐdikátor 

Příﾏo přispí┗á k ﾐaplﾐěﾐí MI ヵ ヴΓ ヰヱ Počet regioﾐálﾐíIh s┞stéﾏů 

 

 

Dílčí ┗ýstup┞ k ﾐaplﾐěﾐí 
ﾏoﾐitoro┗aIího iﾐdikátoru 

Aktualizo┗aﾐá dokuﾏeﾐtaIe MAP - část Řízeﾐí proIesu MAP 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Leadership ふ┗┞hledáﾐí ﾏístﾐíIh lídrů 
a ┗┞t┗ořeﾐí prostředí pro jejiIh spolupráIiぶ. 
 

Jedﾐá se o podakti┗itu, která roz┗íjí partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí a při její realizaIi ﾏusí Hýt ted┞ zohledﾐěﾐa 
v Io ﾐej┗ětší ﾏíře již fuﾐkčﾐí stá┗ajíIí struktura partﾐerst┗í ┗ MAP ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí.  
 

Orgaﾐizačﾐí struktura 

Orgaﾐizačﾐí struktura popisuje rozděleﾐí rolí ﾏezi ŘV MAP, RT MAP a jedﾐotli┗ýﾏi PS. Je potřeHa 
jedﾐozﾐačﾐě odlišit ŘídiIí ┗ýHor MAP a RT MAP a jedﾐozﾐačﾐě ┗┞ﾏezit jejiIh role. RT MAP vypracuje 

ﾐá┗rh orgaﾐizačﾐí struktur┞ partﾐerst┗í ┗ MAP. Ta ﾏusí odrážet strukturu strategie, a to zejﾏéﾐa 
v případeIh, kd┞ ﾐa úzeﾏí MAP Hude e┝isto┗at ┗íIe dílčíIh částí ﾐeHo klastrů škol. V tako┗ýIh 
případeIh je ﾐezH┞tﾐé ozﾐačit ﾐositele dílčíIh částí ﾐeHo klastrů škol, rozhodo┗aIí a poradﾐí orgáﾐ┞ 
a staﾐo┗it priﾐIip┞ spolupráIe a propojeﾐí těIhto dílčíIh částí ﾐeHo klastrů škol ふﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ 
požada┗keﾏ je úpra┗a složeﾐí ŘV MAP tak, aH┞ ┗ ﾐěﾏ H┞li zástupIi jedﾐotli┗ýIh dílčíIh částí ﾐeHo 
klastrů škol s odpo┗ídajíIíﾏ poﾏěreﾏ hlasůぶ.  Dále realizačﾐí týﾏ do tohoto ﾐá┗rhu zapraIuje s┞stéﾏ 
PS, popř. garaﾐtů a dalšíIh praIo┗ﾐíIh a/ﾐeHo poradﾐíIh orgáﾐů.  Veškeré t┞to iﾐforﾏaIe Hudou 
zpraIo┗áﾐ┞ ┗ zá┗azﾐé struktuře ふforﾏa taHulk┞ぶ: úzeﾏí/pláﾐ – praIo┗ﾐí orgáﾐ – složeﾐí – četﾐost 
setká┗áﾐí – odpo┗ědﾐá osoHaぶ. V ﾐá┗rhu orgaﾐizačﾐí struktur┞ ﾏusí Hýt jasﾐě ideﾐtifiko┗atelﾐé 
pra┗oﾏoIi, odpo┗ědﾐosti, po┗iﾐﾐosti RT MAP ふ┗e ┗ztahu k proIesu ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐíぶ, 
jedﾐotli┗ýIh PS ﾐeHo dalšíIh orgáﾐů ふkroﾏě ŘV MAP, který ﾏá pro t┞to účel┞ zpraIo┗áﾐ Statut a 
JedﾐaIí řádぶ. Budou popsáﾐ┞ koﾏuﾐikačﾐí tok┞ ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi praIo┗ﾐíﾏi orgáﾐ┞, popř. ﾏezi 
klastr┞ a jedﾐotli┗ýﾏi praIo┗ﾐíﾏi orgáﾐ┞ a posta┗eﾐí ┗ orgaﾐizačﾐí struktuře ふzpraIo┗aﾐý orgaﾐigram).  
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Realizačﾐí týﾏ MAP 

Čiﾐﾐosti RT MAP jsou u┗edeﾐ┞ ┗  akti┗itě ヱ. Řízeﾐí projektu. RT MAP posk┞tuje odHorﾐou 
a administrativﾐí podporu partﾐerst┗í ┗ ráﾏIi Ielého proIesu roz┗oje a aktualizaIe MAP a e┗aluaIe 
MAP.  

 

ŘídíIí ┗ýHor  
ŘídíIí ┗ýHor je hla┗ﾐíﾏ praIo┗ﾐíﾏ orgáﾐeﾏ partﾐerst┗í MAP. Je t┗ořeﾐ zástupIi klíčo┗ýIh aktérů 
o┗li┗ňujíIíIh oHlast ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí MAP.  
ŘV MAP je po┗iﾐﾐý pro ┗šeIhﾐa partﾐerst┗í. ŘídíIí ┗ýHor si ┗olí s┗ého předsedu, defiﾐuje si ┗lastﾐí 
postup┞ rozhodo┗áﾐí. ŘídiIí ┗ýHor se řídí platﾐýﾏ Statuteﾏ a JedﾐaIíﾏ řádeﾏ. Role ŘídíIího ┗ýHoru je 
příﾏo spjatá s proIeseﾏ společﾐého pláﾐo┗áﾐí, roz┗ojeﾏ, aktualizaIí a sIh┗alo┗áﾐíﾏ MAP.  
Je žádouIí, aH┞ ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí pokračo┗al ┗ čiﾐﾐosti ŘV MAP, který H┞l usta┗eﾐ a praIo┗al již 
v předIhozíﾏ oHdoHí, pokud jeho čleﾐo┗é deklarují rozhodﾐutí pokračo┗at ┗e s┗é práIi. V tako┗ýIh 
případeIh Hude ŘV MAP pouze doplﾐěﾐ o ﾐo┗ě požado┗aﾐé po┗iﾐﾐé zástupIe. Saﾏozřejﾏě je ﾏožﾐé 
složeﾐí ŘV MAP oHﾏěﾐit ┗íIe, a to přede┗šíﾏ ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa ┗ýsledk┞ zá┗ěrečﾐé seHehodﾐotíIí zprá┗┞ 
z předIhozího projektu MAP. 
RT MAP po┗iﾐﾐě oslo┗í ﾐo┗ě požado┗aﾐé zástupIe s žádostí o účast ┗ ŘV MAP. Pokud ┗ýjiﾏečﾐě dojde 
k situaIi, že Hude usta┗eﾐ zIela ﾐo┗ý ŘV MAP, ﾏusí RT MAP po┗iﾐﾐě oslo┗it ┗šeIhﾐ┞ ﾐíže u┗edeﾐé 
zástupIe.  
Účast zástupIů jedﾐotli┗ýIh suHjektů ┗ ŘV MAP je doHro┗olﾐá a zá┗isí ﾐa zájﾏu jedﾐotli┗ýIh suHjektů, 
zda Ihtějí ﾏít s┗ého zástupIe ┗ ŘV MAP. Pokud orgaﾐizaIe ﾐepo┗ažuje za důležité ﾏít zástupIe 
v ŘídíIíﾏ ┗ýHoru, píseﾏﾐě o tom informuje RT MAP. 

 

Složeﾐí ŘV MAP ふﾐo┗ě požado┗aﾐí zástupIi jsou podtržeﾐiぶ:  

Po┗iﾐﾐí zástupIi:  

 zástupIe RT MAP, 

 zástupIi zřizo┗atelů škol ふHez rozdílu zřizo┗atele, tj. ┗četﾐě soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh školぶ, 
 ┗edeﾐí škol, ふředitelé ﾐeHo ┗edouIí pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školぶ - škol┞ ﾏateřské a základﾐí Hez 

rozdílu zřizo┗atele, tj. ┗četﾐě soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh, 

 učitelé,  

 zástupIi ze školﾐíIh družiﾐ, školﾐíIh kluHů, 

 zástupIi ze základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol,  

ŘídíIí ┗ýHor 

PS  -

ro┗ﾐé   příležitosti PS ČG PS MG další PS...

PS fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

Realizačﾐí týﾏ
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 zástupIi orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí a středisek ┗olﾐého času, které půsoHí ﾐa úzeﾏí 
daﾐého MAP, 

 zástupIe KAP, 

 zástupIe rodičů ふdoporučeﾐí ﾐapř. školskýﾏi radaﾏi ﾐeHo NNO sdružujíIíﾏi rodiče, případﾐě 
akti┗ﾐí rodičeぶ, 

 zástupIe oHIí, které ﾐezřizují školu, ale děti a žáIi z těIhto oHIí ﾐa┗ště┗ují škol┞ ┗ úzeﾏí ふpokud je 
to pro daﾐý MAP rele┗aﾐtﾐíぶ, 

 lokálﾐí koﾐzultaﾐt Ageﾐtur┞ pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí - povinný partﾐer pro úzeﾏﾐí oH┗od┞ oHIí 
ORP, ﾐa kterýIh se ﾐaIhází soIiálﾐě ┗┞loučeﾐá lokalita zařazeﾐá do Koordiﾐo┗aﾐého přístupu 
k soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏ lokalitáﾏ, 

 zástupIe ITI ﾐeHo IPRÚ ふpouze ┗ rele┗aﾐtﾐíIh případeIh, tj. úzeﾏí MAP, které se překrý┗á s úzeﾏíﾏ, 
pro které je zpraIo┗áﾐo ITI ﾐeHo IPRÚ), 

 zástupIe MAS půsoHíIíIh ﾐa úzeﾏí daﾐého MAP ふ┗ýjiﾏkou je sta┗, kd┞ MAS ┗ úzeﾏí ﾐeﾐí aﾐeHo 
pokud je MAS záro┗eň žadateleﾏ/realizátoreﾏ projektu MAP IIぶ, 

 zástupIe ORP, pokud ﾐeﾐí ORP žadateleﾏ/realizátoreﾏ ﾐeHo partﾐereﾏ projektu MAP II, 
 zástupIe Ceﾐtra podpory projektu SRP v daﾐéﾏ kraji ふNIDVぶ - s┞stéﾏo┗á podpora MAP, 

 zástupIe ┗šeIh dílčíIh částí ﾐeHo klastrů škol ふpokud jsou ┗ daﾐéﾏ MAP ukot┗eﾐ┞ぶ. 
 

 

Kroﾏě po┗iﾐﾐýIh zástupIů ﾏohou Hýt čleﾐ┞ ŘV také: 
 zástupIe ﾏikroregioﾐů ﾐa úzeﾏí MAP, 

 zaﾏěstﾐa┗atelé v daﾐéﾏ úzeﾏí, 
 zástupIi iﾐstituIí, které spolupraIují se školaﾏi – ﾐapř. Česká školﾐí iﾐspekIe, pedagogiIko-

ps┞IhologiIké poradﾐ┞, OSPOD, 

 zástupIi soIiálﾐíIh služeH praIujíIíIh s dětﾏi a rodiči ohrožeﾐýﾏi soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ 
a chudobou,  

 zástupIe VŠ, přede┗šíﾏ pedagogiIkýIh fakult, 

 další zástupIi dle ﾐá┗rhu dalšíIh čleﾐů ŘídíIího ┗ýHoru. 

 

Doporučeﾐí z pra┝e: Při aktualizaIi složeﾐí ŘV MAP je ┗hodﾐé Hrát ┗ potaz jeho akceschopnost, 

fle┝iHilitu a reprezeﾐtati┗ﾐost. Je důležité, aH┞ ┗ ŘV MAP H┞l┞ zastoupeﾐ┞ přede┗šíﾏ t┞ suHjekt┞, které 
reálﾐě půsoHí ﾐa úzeﾏí daﾐého MAP. Na druhou straﾐu je ┗elﾏi oHtížﾐá čiﾐﾐost ŘV, který ﾏá ﾐěkolik 
desítek čleﾐů. Každý MAP H┞ ted┞ ﾏěl z┗ážit složeﾐí ŘV MAP a jedﾐotli┗ýIh PS a ﾐasta┗eﾐí způsoHu 
přeﾐosu iﾐforﾏaIí, doporučeﾐí a ┗ýstupů z jedﾐáﾐí PS sﾏěreﾏ k ŘV MAP. )┗láště taﾏ, kde ┗ ráﾏIi 
MAP praIují PS zřizo┗atelé, PS ředitelé škol, PS pro zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí apod., je ﾏožﾐé 
složeﾐí ŘV přizpůsoHit této skutečﾐosti. V ŘV MAP pak ﾏůže Hýt jedeﾐ zástupIe z┗oleﾐý ┗ ráﾏIi daﾐé 
PS. PS pak s předstiheﾏ projedﾐá┗ají ﾏateriál┞, které ﾏá sIh┗alo┗at ŘV a ﾐa základě společﾐého 
usﾐeseﾐí ke sIh┗áleﾐí/ﾐesIh┗áleﾐí/doporučeﾐí/ﾐedoporučeﾐí ふforﾏou sIh┗áleﾐého zápisu z jedﾐáﾐí 
PSぶ daﾐého ﾏateriálu jejiIh zástupIe hlasuje ﾐa ŘV MAP.    

Na s┗éﾏ usta┗ujíIíﾏ jedﾐáﾐí ŘV MAP projedﾐá a sIh┗álí Statut a JedﾐaIí řád ŘV MAP.  
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PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ 

Orgaﾐizačﾐí struktura Hude zahrﾐo┗at také jedﾐotli┗é praIo┗ﾐí skupiﾐ┞.   

Po┗iﾐﾐé praIo┗ﾐí skupiﾐ┞: 
– PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí - z aktualizo┗aﾐé orgaﾐizačﾐí struktur┞ ﾏusí ┗┞plý┗at, jakýﾏ způsoHeﾏ je 

ﾐasta┗eﾐo reporto┗áﾐí ┗ýstupů/doporučeﾐí PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí ŘV MAP, 

– PS pro roz┗oj čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– PS pro roz┗oj ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– PS pro ro┗ﾐé příležitosti. 
 

Nepo┗iﾐﾐé praIo┗ﾐí skupiﾐ┞: 
–  PS pro další téﾏata. 

 

Čiﾐﾐost RT MAP, ŘV MAP a PS, která proHíhá ┗ proIesu společﾐého pláﾐo┗áﾐí a t┗orH┞ ﾏístﾐíIh akčﾐíIh 
pláﾐů, je popsáﾐa v saﾏostatﾐýIh podakti┗itáIh akti┗it┞ ヲ. Rozvoj a aktualizace MAP. T┞to čiﾐﾐosti 
je třeHa zohledﾐit při aktualizaIi orgaﾐizačﾐí struktur┞. 
 

Struktura a koﾐkrétﾐí ┗ýHěr osoH/suHjektů ﾏiﾏo ŘV MAP a PS, které jsou ┗ širokéﾏ partﾐerst┗í 
pra┗idelﾐě iﾐforﾏo┗áﾐ┞ a případﾐě je jiﾏ uﾏožﾐěﾐo připoﾏíﾐko┗áﾐí dokuﾏeﾐtů MAP, je předﾏěteﾏ 
dohod┞ rele┗aﾐtﾐíIh aktérů ┗ příslušﾐéﾏ úzeﾏí MAP. K této dohodě došlo již ┗ předIhozíﾏ projektu 
MAP a H┞la tak ideﾐtifiko┗áﾐa dotčeﾐá ┗eřejﾐost. Na základě ┗ýsledků )á┗ěrečﾐé seHehodﾐotíIí zprá┗┞ 
předIhozího projektu MAP, zkušeﾐostí rele┗aﾐtﾐíIh aktérů ┗ partﾐerst┗í ﾐeHo zﾏěﾐ ﾏístﾐíIh 
podﾏíﾐek ﾏůže ﾐastat situaIe, že Hude třeHa aktualizo┗at ideﾐtifikaIi dotčeﾐé ┗eřejﾐosti. 

OrgaﾐizaIe partﾐerst┗í a spolupráIe H┞ ﾏěla odrážet čleﾐěﾐí podle těIhto čt┞ř základﾐíIh skupiﾐ:  

 )řizo┗atelé škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí ┗četﾐě soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh zřizo┗atelů 
ふzada┗ateléぶ 

 Škol┞ a posk┞to┗atelé ┗zdělá┗áﾐí, tj. MŠ, )Š, speIiálﾐí škol┞, )UŠ, školská zařízeﾐí, ﾐezisko┗é 
orgaﾐizaIe zaHý┗ajíIí se ┗zdělá┗áﾐíﾏ ふposk┞to┗ateléぶ 

 Rodiče, žáIi ふuži┗ateléぶ 
 Další rele┗aﾐtﾐí partﾐeři ┗ úzeﾏí – VŠ, OSPOD, Úřad┞ práIe, zaﾏěstﾐa┗atelé apod. 

V průHěhu realizaIe projektu ﾏůže doIházet k dílčíﾏ aktualizaIíﾏ orgaﾐizačﾐí struktur┞, složeﾐí ŘV 
MAP ふpopř. jeho Statutu a JedﾐaIího řáduぶ ﾐeHo PS dle potřeH úzeﾏí, přede┗šíﾏ ﾐa základě ┗ýsledků 
průHěžﾐýIh e┗aluaIí projektu MAP II ﾐeHo ﾏoﾐitoriﾐgu projektu. 
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Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヲ )praIo┗áﾐí koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu, zpraIo┗áﾐí a realizaIe 
koﾐzultačﾐího proIesu jako součásti koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita 
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ Cíleﾏ je zajistit iﾐforﾏo┗aﾐost ┗šeIh aktérů a široké ┗eřejﾐosti 
o jedﾐotli┗ýIh dílčíIh ┗ýstupeIh společﾐého pláﾐo┗áﾐí 
zpraIo┗aﾐéﾏ SR MAP, o přípra┗ě a fiﾐálﾐí podoHě jedﾐotli┗ýIh 
akčﾐíIh pláﾐů a o realizaIi koﾐkrétﾐíIh akti┗it, saﾏozřejﾏě také 
sHěr ﾐáﾏětů a připoﾏíﾐek.  
V této podakti┗itě jsou realizo┗áﾐ┞ t┞to čiﾐﾐosti: 

- zpraIo┗áﾐí koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu ┗četﾐě začleﾐěﾐí 
pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it koﾐzultačﾐího proIesu – 

koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ ﾏusí Hýt zpraIo┗áﾐ do ン ﾏěsíIů od 
zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu/┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
ふdle toho, Io ﾐastaﾐe pozdějiぶ,    

- realizace jedﾐotli┗ýIh akti┗it koﾐzultačﾐího proIesu. 

Nedílﾐou součástí koﾐzultačﾐího proIesu je: 
- každý MAP Hude ﾏít s┗ůj FaIeHooko┗ý profil, popř. 

┗┞užije jiﾐá soIiálﾐí ﾏédia,   

- iﾐforﾏaIe o MAP Hude z┗eřejﾐěﾐa ┗ ﾏístﾐíIh ﾐeHo jiﾐýIh 
ﾏédiíIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴ┝ ročﾐě ふza oHdoHí ヱヲ ﾏěsíIů od 
zahájeﾐí realizaIe projektu/┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu, dle 
toho, Io ﾐastaﾐe pozdějiぶ, 

- realizaIe ﾏiﾐ. ヱ tisko┗é Hesed┞ ﾐeHo jiﾐé forﾏ┞ setkáﾐí 
s ﾐo┗iﾐáři, 

- realizaIe iﾐforﾏati┗ﾐího setkáﾐí ke k┗alitě ┗zdělá┗áﾐí 
s ﾏístﾐíﾏi podﾐik┞, zastupiteli a dalšíﾏi aktér┞. 

 

Výsledek realizaIe  podakti┗it┞ )praIo┗aﾐý koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ ┗četﾐě zapraIo┗áﾐí akti┗it 
koﾐzultačﾐího proIesu a realizaIe koﾐzultačﾐího proIesu. 
 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

V ﾐejHližší )oR po zpraIo┗áﾐí se dokládá dokuﾏeﾐtaIe MAP, 
část Řízeﾐí proIesu MAP: 

– zpraIo┗aﾐý koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ pro partﾐerst┗í oHsahujíIí 
popis sta┗u partﾐerské spolupráIe s ostatﾐíﾏi suHjekt┞ 
ﾏiﾏo ŘV MAP, popis způsoHů a proIesů zapojeﾐí 
dotčeﾐé ┗eřejﾐosti a pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ koﾐzultačﾐího 
procesu. 

 

V průHěhu realizaIe projektu se dokládají ┗ jedﾐotli┗ýIh )oR: 
– skeﾐ ﾐeHo priﾐt sIreeﾐ z┗eřejﾐěﾐýIh čláﾐků ┗četﾐě 

u┗edeﾐí iﾐforﾏaIe o zařazeﾐí jedﾐotli┗ýIh čláﾐků 
v daﾐéﾏ ﾏédiu ふ┗ případě tištěﾐýIh ﾏédií skeﾐ Ielé 
stráﾐk┞, ﾐa které je čláﾐek z┗eřejﾐěﾐぶ, 

– odkaz ﾐa soIiálﾐí ﾏédiuﾏ, 

– prezeﾐčﾐí listiﾐa a prograﾏ z iﾐforﾏati┗ﾐího setkáﾐí,  
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– tisko┗á zprá┗a k setkáﾐí s ﾐo┗iﾐáři, popř. čláﾐk┞ z tisku, 

které ┗zﾐikl┞ ﾐa základě setkáﾐí s ﾐo┗iﾐáři. 
Další doložeﾐí aktualizo┗aﾐého koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu ┗ průHěhu 
realizaIe projektu proHíhá ┗ ráﾏIi doložeﾐí aktualizo┗aﾐé 
dokuﾏeﾐtaIe MAP a fiﾐálﾐího MAP ふ┗iz podakti┗ita ヲ.Βぶ. 
V případě, že koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ ﾐeﾐí aktualizo┗áﾐ, u┗ede 
příjeﾏIe do ú┗odu dokuﾏeﾐtu zdů┗odﾐěﾐí, proč ﾐeH┞la 
aktualizaIe potřeHﾐá.  
 

 

 Moﾐitoro┗aIí iﾐdikátor 

Příﾏo přispí┗á k ﾐaplﾐěﾐí MI ヵ ヴΓ ヰヱ Počet regioﾐálﾐíIh 
s┞stéﾏů. 

 

 

Dílčí ┗ýstup k ﾐaplﾐěﾐí 
ﾏoﾐitoro┗aIího iﾐdikátoru 

Aktualizo┗aﾐá dokuﾏeﾐtaIe MAP - část Řízeﾐí proIesu MAP – 

zpraIo┗aﾐý koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ. 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Iﾐkluze – zapojeﾐí do rozhodo┗áﾐí 
těIh, kterýIh se to týká17.  

 

Jedﾐá se o podakti┗itu, ┗e které jsou široké ┗eřejﾐosti posk┞to┗áﾐ┞ iﾐforﾏaIe o MAP, jeho akti┗itáIh 
a ┗ýstupeIh. Podakti┗ita ﾐa┗azuje ﾐa již zpraIo┗aﾐou Koﾏuﾐikačﾐí strategii – pra┗idla pro zapojeﾐí 
dotčeﾐé ┗eřejﾐosti - v předIhozíIh MAP. Na základě této strategie Hude zpraIo┗áﾐ koﾐkrétﾐí 
koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ a jeho ﾐásledﾐá realizace, popř. aktualizaIe pláﾐu v průHěhu realizaIe projektu. 

V ráﾏIi této podakti┗it┞ Hudou ┗┞užit┞ soIiálﾐí sítě, ﾏédia a další forﾏ┞ iﾐforﾏo┗áﾐí ┗eřejﾐosti. 
SoIiálﾐí ﾏédia Hudou ┗┞užita pro propojeﾐí daﾐého MAP s rodiči, školaﾏi, s ostatﾐíﾏi MAP a s dalšíﾏi 
elektroﾐiIkýﾏi zdroji, které se zaHý┗ají proHleﾏatikou ┗zdělá┗áﾐí. Pro každou Iílo┗ou skupiﾐu je 
zapotřeHí z┗olit tako┗ý způsoH koﾏuﾐikaIe, který je pro ﾐi srozuﾏitelﾐý a akIepto┗atelﾐý. Pro iﾐspiraIi 
je ﾏožﾐé ┗┞užít ﾏetodiku MPSV, která je ┗┞uží┗áﾐa pro proIes┞ koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh 
služeH:  
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6479/Informovani_a_zapojovani.pdf.  

 

– RT MAP zpraIuje koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ. Popíše, jaké jsou zapojeﾐé suHjekt┞, které suHjekt┞ se 
účastﾐí jedﾐáﾐí a které jsou zapojeﾐ┞ forﾏou iﾐforﾏo┗áﾐí, způsoH┞ pra┗idelﾐého iﾐforﾏo┗áﾐí, 
způsoH┞ realizaIe koﾐzultačﾐího proIesu -  způsoH┞ a terﾏíﾐ┞ přijíﾏáﾐí podﾐětů a připoﾏíﾐek, 
způsoH┞ a terﾏíﾐ┞ pro ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek, teIhﾐik┞ pro posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞, 
teIhﾐik┞ pro průHěžﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí ┗eřejﾐosti – kulaté stol┞, ┘orkshopy.  

– RT MAP ﾐa základě aktualizo┗aﾐýIh sezﾐaﾏů dotčeﾐé ┗eřejﾐosti zapojí rele┗aﾐtﾐí aktér┞ do 
proIesu pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí.  
 

 

Koﾐzultačﾐí proIes proHíhá po Ielou doHu realizaIe projektu, ﾐiIﾏéﾐě jsou klíčo┗é Hod┞, kd┞ je 
ﾐezH┞tﾐá iﾐteﾐzi┗ﾐější koﾏuﾐikaIe – ┗iz taHulka. Kurzí┗ou jsou u┗edeﾐ┞ doporučeﾐé akti┗it┞, loﾏítko 
ﾏá ┗ýzﾐaﾏ „ﾐeHo“:  
 

                                                           
17 StrategiIký ráﾏeI Česká republika 2030, kapitola 6. 
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Kdy  Co  O čeﾏ iﾐforﾏujeﾏe/Io 
konzultujeme 

)ahájeﾐí realizaIe 
projektu 

ふiﾐteﾐzi┗ﾐější 
komunikace se 

realizuje do ヶ ﾏěsíIů 
od zahájeﾐí f┞ziIké 
realizace 

projektu/┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktu – dle 

toho, co nastane 

pozdějiぶ  

Iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞  
FaIeHook/soIiálﾐí sítě 

Regioﾐálﾐí ﾐo┗iﾐ┞/Místﾐí 
zpra┗odaje/Iﾐterﾐeto┗é ﾐo┗iﾐ┞ 

Panely 

Letáky 

PlaIeﾐá iﾐzerIe ふčláﾐekぶ 
 

)ahájeﾐí projektu 

Výstup┞ z MAP I 

OHsazeﾐí PS 

 

StrategiIký ráﾏeI FaIeHook/SoIiálﾐí sítě 

Iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞ 

Regioﾐálﾐí ﾐo┗iﾐ┞/Místﾐí zpra┗odaje/ 
Iﾐterﾐeto┗é ﾐo┗iﾐ┞  
Tisko┗á zprá┗a/PlaIeﾐá iﾐzerIe 
ふčláﾐekぶ  
Tisko┗á Heseda/Sﾐídaﾐě s ﾐo┗iﾐáři 
Panely 

Letáky 

Konference 

Koﾏuﾐitﾐí veřejﾐé projedﾐáﾐí 
Propagačﾐí ﾏateriály 

PrůHěžﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 
a předsta┗eﾐí ┗ýstupů 
z jedﾐotli┗ýIh fází zpraIo┗áﾐí 
Celkeﾏ ヴ ﾐo┗iﾐo┗é čláﾐk┞  
ヱ tisko┗á zprá┗a po zpraIo┗áﾐí 
ヱ tisko┗á Heseda ﾐeHo jiﾐá 
forﾏa setkáﾐí s ﾐo┗iﾐáři po 
zpraIo┗áﾐí 
KoﾐzultaIe zpraIo┗aﾐého pláﾐu 

)praIo┗áﾐí MAP Iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞  
FaIeHook/SoIiálﾐí sítě 

Regioﾐálﾐí ﾐo┗iﾐ┞/Místﾐí 
zpra┗odaje/Iﾐterﾐeto┗é ﾐo┗iﾐ┞ 

Kulatý stůl/ ┘orkshop 

Panely 

Letáky 

Koﾏuﾐitﾐí veřejﾐé projedﾐáﾐí 
PlaIeﾐá iﾐzerIe ふčláﾐekぶ 

PrůHěžﾐé iﾐforﾏaIe 

Výstup┞ SWOTン aﾐalýz 
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Číslo a ﾐáze┗ podaktivity ヲ.ン PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí  

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita k 
┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V každéﾏ MAP Hude ┗┞t┗ořeﾐa PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí, která Hude 
připra┗o┗at podklad┞ pro rozhodo┗áﾐí ŘV. Pro čiﾐﾐost této 
praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ Hude ﾐasta┗eﾐ s┞stéﾏ reporto┗áﾐí 
┗ýstupů/doporučeﾐí PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí ŘV MAP ふﾐapř. ┗edouIí 
PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí je zpra┗odajeﾏ pro ŘVぶ. OHsaheﾏ práIe PS 
pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí je pláﾐo┗áﾐí ﾐákladů a zejﾏéﾐa ideﾐtifikaIe 
fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů pro realizaIi ﾐapláﾐo┗aﾐýIh akti┗it. PS pro 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí se akti┗ﾐě podílí ﾐa Ieléﾏ proIesu společﾐého 
pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí a aktualizaIi dokuﾏeﾐtaIe MAP v podakti┗itě 
2.8.  PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾏůže ﾏít ┗┞t┗ořeﾐ┞ praIo┗ﾐí 
podskupiny. 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Usta┗eﾐá, fuﾐkčﾐí a čiﾐﾐá PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 
)praIo┗aﾐé akčﾐí pláﾐ┞, ┗e kterýIh je u┗edeﾐ zdroj fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
ふdoložeﾐé ┗ ráﾏIi podakti┗it┞ 2.8). 

)praIo┗aﾐé SR MAP ふdoložeﾐé ┗ ráﾏIi podakti┗it┞ ヲ.Βぶ. 
Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podaktivity ve 

zprá┗ě o realizaIi  
projektu 

 Zápis┞ a prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ ze ┗šeIh jedﾐáﾐí PS pro 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 

 ZpraIo┗aﾐé ﾐá┗rh┞ fiﾐaﾐIo┗áﾐí akti┗it ﾐa┗ržeﾐýIh 
ostatﾐíﾏi praIo┗ﾐíﾏi skupiﾐaﾏi. 

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Leadership. 

PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí je ro┗ﾐoﾏěrﾐě složeﾐa ze zástupIů oHIí ┗ úzeﾏí ふpřede┗šíﾏ zřizo┗atelůぶ, ředitelů 
škol ふﾐeHo jejiIh delego┗aﾐýIh zástupIůぶ a odHorﾐíků. Doporučeﾐé složeﾐí je ヵ osoH. Může ﾏít další 
podskupiﾐ┞, jako ﾐapř. Dostupﾐost ┗zdělá┗áﾐí, roz┗oj kapaIit a fiﾐaﾐIo┗áﾐí školst┗í ふﾐasta┗eﾐí 
optiﾏálﾐí sítě škol a školskýIh zařízeﾐí; iﾐ┗estiIe do roz┗oje kapaIit škol a školskýIh zařízeﾐíぶ, Posíleﾐí 
┗zájeﾏﾐé spolupráIe aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ふMŠ, )Š, SŠ, SVČ, rodiče, NNO, podﾐik┞, zřizo┗ateléぶ ﾐeHo 
Podpora vzdělá┗áﾐí - poradeﾐst┗í a adﾏiﾐistrati┗ﾐí ser┗is ふprá┗ﾐí, ekoﾐoﾏiIké, ﾏaﾐažerské a graﾐto┗é 
poradeﾐst┗í; podpora ┗ oHlasti IT, účetﾐiIt┗í, adﾏiﾐistrati┗ﾐí, BO)P; podpora poradeﾐskýIh služeHぶ.  

SIhází se ﾏiﾐ. ヴ┝ ročﾐě a ┗ýstup┞ z jedﾐáﾐí forﾏou doporučeﾐí předkládá ŘV MAP. PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
také projedﾐá┗á a připoﾏíﾐkuje ┗šeIhﾐ┞ ﾏateriál┞ rele┗aﾐtﾐí pro PS MAP ┗ podakti┗itě ヲ.Β. )e ┗šeIh 
jedﾐáﾐí PS jsou pořizo┗áﾐ┞ zápis┞. 

Cíleﾏ praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí je ﾐa┗rhﾐout, jakýﾏ způsoHeﾏ Hude fiﾐaﾐIo┗áﾐa realizace 

akti┗it, zapraIo┗aﾐýIh do SR MAP/akčﾐíIh pláﾐů. Jedﾐá se o doporučeﾐí jedﾐotli┗ýIh fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů 
ふstrukturálﾐí foﾐd┞ EU, státﾐí rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodﾐuté fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ ráﾏIi 
Mikroregioﾐu, rozpočt┞ jedﾐotli┗ýIh oHIí, rozpočt┞ škol, jiﾐé zdroje apod.ぶ. PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí se ﾏůže 
zaHý┗at i dalšíﾏi téﾏat┞, jako jsou: prioritizaIe iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů ┗ SR MAP – ﾐasta┗eﾐí optiﾏálﾐí 
sítě škol a školskýIh zařízeﾐí ┗ úzeﾏí, posouzeﾐí zdů┗odﾐěﾐí potřeHﾐosti, ┗┞užitelﾐosti, efekti┗it┞ 
a udržitelﾐosti iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů předkládaﾐýIh do SR MAP ┗ koﾐte┝tu daﾐého úzeﾏí ふ┗┞užití ﾏetod 



 

38 

  

 

prioritizaIe iﾐ┗estiIe, popsaﾐýIh ┗ PostupeIh MAP IIぶ, ┗┞t┗ořeﾐí ﾐá┗rhu jedﾐotﾐé ﾏetodik┞  
fiﾐaﾐIo┗áﾐí pro┗ozu škol a školskýIh zařízeﾐí ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí, která Hude garaﾐto┗at k┗alitﾐí zázeﾏí 
pro počátečﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ┗šeIh školáIh ┗ regioﾐu. Součástí ﾏůže Hýt i z┗ážeﾐí ﾏožﾐosti společﾐého 
postupu při ﾐákupu eﾐergií a dalšíIh koﾏodit ┗edouIíIh k úsporáﾏ. Důležitou sférou, kterou se 
praIo┗ﾐí skupiﾐa ﾏůže zaHý┗at, je podpora škol ┗ oHlasti poradeﾐst┗í a adﾏiﾐistrati┗ﾐě sprá┗ﾐího 
ser┗isu. Jedﾐá se o prá┗ﾐí, sprá┗ﾐí, persoﾐálﾐí, fiﾐaﾐčﾐí, účetﾐí, ﾏaﾐažerské poradeﾐst┗í a ﾏožﾐost 
poﾏoIi při čerpáﾐí prostředků ze strukturálﾐíIh foﾐdů EU. Cíleﾏ je ﾐa┗rhﾐout s┞stéﾏo┗á opatřeﾐí, 
která po┗edou ke sﾐížeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěže ┗edeﾐí škol.  

 

Příklad┞, jak je ﾏožﾐé difereﾐIo┗at podskupiﾐ┞ PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí, jsou u┗edeﾐ┞ ┗ Iﾐspiroﾏatu č. ヲ 
Příklad┞ realizaIe akti┗it projektu MAP II. 
 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヴ PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro roz┗oj čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké 
gramotnosti a k roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka 

 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V každéﾏ MAP Hude praIo┗at jedna praIo┗ﾐí skupiﾐa k podpoře 
čteﾐářské graﾏotﾐosti a k roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka 

a jedna praIo┗ﾐí skupiﾐa k podpoře ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 
a k roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka. Do čiﾐﾐosti praIo┗ﾐíIh 
skupin jsou zapojeni učitelé lídři/e┝perti z daﾐého úzeﾏí. 
Miﾐiﾏálﾐě jedeﾐ čleﾐ PS ﾏusí Hýt pedagogiIký praIo┗ﾐík dle 
zákoﾐa č. ヵヶン/ヲヰヰヴ SH. ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů s ﾏiﾐiﾏálﾐě 
pětiletou pra┝í ┗ základﾐí škole. Splﾐěﾐí podﾏíﾐek k┗alifikaIe 
ﾏusí Hýt doložeﾐo ┗ pr┗ﾐí )oR projektu po zřízeﾐí PS, a to 

prostředﾐiIt┗íﾏ ži┗otopisu. OHsaheﾏ práIe praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ je 
┗ýﾏěﾐa zkušeﾐostí a odHorﾐýIh zﾐalostí o ﾏetodáIh, 
poﾏůIkáIh a postupeIh, které ┗edou k roz┗oji ČG /MG 
a k  roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka. Nedílﾐou součástí práIe 
těIhto PS je začleﾐěﾐí oHlasti digitálﾐí graﾏotﾐosti a ┗┞uží┗áﾐí 
ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ souvislosti s podporou ﾏateﾏatiIké 
a čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗ojeﾏ poteﾐIiálu každého žáka.  
Dále se t┞to PS akti┗ﾐě podílejí ﾐa Ieléﾏ proIesu společﾐého 
pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí a aktualizaIe dokuﾏentace MAP v podakti┗itě 
2.8.  

T┞to PS spolupraIují s PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 
Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Usta┗eﾐá, fuﾐkčﾐí a čiﾐﾐá PS pro čteﾐářskou graﾏotﾐost 

a k roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka. 
 

Usta┗eﾐá, fuﾐkčﾐí a čiﾐﾐá PS pro ﾏateﾏatiIkou graﾏotﾐost 
a k roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka. 
 

Ideﾐtifiko┗aﾐí ﾏístﾐí lídři ふzpraIo┗aﾐý sezﾐaﾏ od každé PSぶ. 
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Dokumentace MAP - aktualizo┗aﾐá a doložeﾐá ┗ ráﾏIi 
podaktivity 2.8 - ﾐá┗rh┞ akti┗it spolupráIe a akti┗it škol 
v čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a k roz┗oji poteﾐIiálu 
každého žáka předaﾐé ŘV MAP. 

 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Zápis┞ a prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ ze ┗šeIh  jedﾐáﾐí PS. 

 ZpraIo┗aﾐé ﾐá┗rh┞ akti┗it spolupráIe a akti┗it škol 
ve čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké gramotnosti. 

 Z┗eřejﾐěﾐí sítě ﾏístﾐíIh lídrů/e┝pertů ﾐa ┘eHo┗ýIh 
stráﾐkáIh projektu MAP. 

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Leadership, Iﾐkluze, 
MetodiIká podpora učitele, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí.   

MAP, které t┞to teﾏatiIké PS ﾐeﾏají usta┗eﾐ┞, ﾏohou postupo┗at tak, že ze stá┗ajíIíIh PS ┗┞Herou 
čleﾐ┞, kteří se zaHý┗ají daﾐou proHleﾏatikou, a z ﾐiIh usta┗í požado┗aﾐé PS, které Hudou ﾏiﾏo jiﾐé 
reflekto┗at ┗ýstup┞ i dalšíIh, jiﾐak teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐýIh PS. V MAP, kde t┞to praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ již jsou 
usta┗eﾐ┞, Hudou pokračo┗at ┗e s┗é práIi.  

OHsaheﾏ práIe praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ je přede┗šíﾏ projedﾐá┗áﾐí podkladů a dokuﾏeﾐtů ┗ ráﾏIi realizaIe 
podakti┗it┞ ヲ.Β Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí.  

Dále je práIe této PS zaﾏěřeﾐa ﾐa ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí a odHorﾐýIh zﾐalostí o ﾏetodáIh, poﾏůIkáIh 
a postupeIh, které ┗edou k roz┗oji ČG /MG ふa s tíﾏ sou┗isejíIíIh pregraﾏotﾐostíぶ  a k roz┗oji poteﾐIiálu 
každého žáka ふpříklad┞ téﾏat jsou u┗edeﾐ┞ ┗ Iﾐspiroﾏatu č. ヲぶ.  Jako koﾐzultaﾐt Hude k jedﾐáﾐí PS 
přiz┗áﾐ odHorﾐík ﾐa ┗zdělá┗áﾐí dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí, ﾐapř. zkušeﾐý učitel či speIiálﾐí 
pedagog ze škol┞ speIiálﾐí ﾐeHo z jiﾐé poradeﾐské orgaﾐizaIe ┗ěﾐujíIí se děteﾏ a žákůﾏ se SVP ﾐeHo 
praIo┗ﾐík PPP/SPC ﾐeHo Iertifiko┗aﾐý lektor. V každé PS Hude zapojeﾐ ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ 
odHorﾐík/ﾏístﾐí lídr pro oHlast podpor┞ digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí a začleňo┗áﾐí ICT do proIesu 
┗zdělá┗áﾐí.  

PS se Hudou zaHý┗at také ideﾐtifikaIí ﾏístﾐíIh lídrů/e┝pertů a jejiIh zapojeﾐíﾏ do práIe PS a dalšíIh 
akti┗it ┗ úzeﾏí, zapojeﾐím lídrů z jiﾐýIh platforeﾏ, regioﾐů ﾐeHo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra 

kolegiálﾐí podpor┞ ┗ projektech z ┗ýz┗┞ Budo┗áﾐí kapaIit pro roz┗oj škol I nebo jsou zapojeny do 

realizaIe jiﾐýIh s┞stéﾏo┗ýIh ﾐeHo koﾐIepčﾐíIh projektů a ﾏohou Hýt lídr┞ ┗ daﾐé proHleﾏatiIe.  

Pro posuﾐ ┗ roz┗oji čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti je potřeba, aby MAP nastartoval 

a ﾐapláﾐo┗al akti┗it┞ a proIes┞, které se ┗ ﾏístě udrží. Proto ﾏusí PS pro čteﾐářskou a ﾏateﾏatiIkou 
gramotnost spolupracovat s PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 

)e ┗šeIh jedﾐáﾐí PS jsou pořizo┗áﾐ┞ zápis┞. 
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Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヵ PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro ro┗ﾐé příležitosti 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita k 
┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

 Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V každéﾏ MAP ┗zﾐikﾐe a Hude praIo┗at praIo┗ﾐí skupiﾐa pro 

ro┗ﾐé příležitosti a k řešeﾐí přeIhodů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapříklad: 
MŠ/)Š; pr┗ﾐí a druhý stupeň )Š; )Š/SŠ; )Š/┗íIeletá g┞ﾏﾐáziaぶ, 
složeﾐá z ředitelů škol a zřizo┗atelů.  
OHsaheﾏ práIe této PS je zejﾏéﾐa ┗zájeﾏﾐé ┗zdělá┗áﾐí, přeﾐos 
zkušeﾐostí a iﾐforﾏaIí a odHorﾐě ┗edeﾐá diskuze o problematice 

ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí a selekti┗ﾐosti ┗zdělá┗aIího 
s┞stéﾏu a u┗ﾐitř škol.  
PS ﾐa základě získaﾐýIh zﾐalostí a zkušeﾐostí přede┗šíﾏ posuzuje 
ﾐa┗ržeﾐé koﾐkrétﾐí akti┗it┞ ┗ akčﾐíIh pláﾐeIh, zda jsou ┗ souladu 

se zásadou ro┗ﾐého přístupu ke ┗zděláﾐí. PS také ┗┞t┗áří popis 
stá┗ajíIího sta┗u této proHleﾏatik┞ ┗ úzeﾏí, popis příčiﾐ 
ふdů┗odůぶ tohoto sta┗u a ﾐá┗rh akti┗it, které poﾏohou nastavit 

ro┗ﾐé příležitosti a eliﾏiﾐo┗at selektivitu.  

 

PS pro ro┗ﾐé příležitosti se akti┗ﾐě podílí ﾐa Ieléﾏ proIesu 
společﾐého pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí a aktualizaIi dokuﾏeﾐtaIe MAP 
v podakti┗itě ヲ.Β.  

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Usta┗eﾐá, fuﾐkčﾐí a čiﾐﾐá PS ﾐa┗rhujíIí akti┗it┞ k ﾐasta┗eﾐí 
příležitostí ke k┗alitﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí a ┗e školáIh.  
 

Dokumentace MAP – aktualizo┗aﾐá a doložeﾐá ┗ ráﾏIi 
podaktivity 2.8  - ﾐá┗rh┞ koﾐkrétﾐíIh akti┗it ﾐasta┗ujíIí ro┗ﾐé 
příležitosti a podﾏíﾐk┞ ke ┗zdělá┗áﾐí a sﾐižujíIí selekti┗itu 
┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ┗ úzeﾏí a u┗ﾐitř škol. Ve strategiIké části 
ﾏusí Hýt zařazeﾐ┞ akti┗it┞ reflektujíIí tuto proHleﾏatiku, a to ┗ 
ráﾏIi akti┗it škol ﾐeHo akti┗it spolupráIe a ﾐásledﾐě ﾏusí Hýt 
zařazeﾐ┞ ┗ akčﾐíIh pláﾐeIh a ﾏusí Hýt ┗ obou dokumentech 

ozﾐačeﾐ┞ pozﾐáﾏkou PŘÍLEŽITOST. 

 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 )ápis┞ a prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ ze ┗šeIh jedﾐáﾐí PS pro ro┗ﾐé 
příležitosti. 

 )praIo┗aﾐé ﾐá┗rh┞ akti┗it spolupráIe a akti┗it škol 
ﾐasta┗ujíIí ro┗ﾐé příležitosti a podﾏíﾐk┞ ke ┗zdělá┗áﾐí. 
 

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 

RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Iﾐkluze, Akti┗izujíIí 
forﾏ┞ učeﾐí.  
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PS pro ro┗ﾐé příležitosti je ro┗ﾐoﾏěrﾐě složeﾐa ze zástupIů zřizo┗atelů, ředitelů škol, pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků, praIo┗ﾐíků s dětﾏi a ﾏládeží, praIo┗ﾐíků poradeﾐskýIh zařízeﾐí, dalšíIh odHorﾐíků 
a rodičů ふzejﾏéﾐa rodičů dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí, ┗četﾐě roﾏskýIh rodičůぶ. PS 
pro ro┗ﾐé příležitosti ﾏůže ﾏít ┗┞t┗ořeﾐ┞ praIo┗ﾐí podskupiﾐ┞. 

PS se sIhází ﾏiﾐ. ヴ┝ ročﾐě. 

OHsaheﾏ práIe PS pro ro┗ﾐé příležitosti je projedﾐá┗áﾐí podkladů a dokuﾏeﾐtů ┗ ráﾏIi podakti┗it┞ 
ヲ.Β Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí, přede┗šíﾏ posuzo┗áﾐí, zda koﾐkrétﾐí akti┗it┞ ﾐa┗ržeﾐé ┗ akčﾐíIh pláﾐeIh 
jsou v souladu se zásadou ro┗ﾐého přístupu ke ┗zděláﾐí. 

Dále ﾏůže Hýt oHsaheﾏ čiﾐﾐosti této PS také ﾏiﾏo jiﾐé iﾐiIio┗áﾐí a podpora spolupráIe ┗zdělá┗aIíIh, 
soIiálﾐíIh a zdra┗otﾐiIkýIh služeH ┗ zájﾏu dítěte/žáka. V ráﾏIi praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ se ﾏohou setká┗at 
zástupIi i dalšíIh iﾐstituIí a orgaﾐizaIí ze s┞stéﾏu ┗zdělá┗aIího, soIiálﾐího a zdra┗otﾐího za účelem 

společﾐého pláﾐo┗áﾐí ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ﾐa podporu žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí při 
řešeﾐí růzﾐýIh situaIí ﾐeHo pro ┗┞t┗ářeﾐí koﾏple┝ﾐího s┞stéﾏu péče o rodiﾐu a děti. Může jít 
i o spolupráIi orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, soIiálﾐíIh služeH, případﾐě  OSPOD. SpolupráIe 
ﾏůže saﾏozřejﾏě zahrﾐo┗at i další aktér┞, jako ﾐapříklad rodiče ﾐeHo děti a žák┞. Vhodﾐé jsou 
i společﾐé ﾐeforﾏálﾐí a společeﾐské akti┗it┞ zajíﾏa┗é pro ┗šeIhﾐ┞, při kterýIh doIhází k ┗zájeﾏﾐéﾏu 
ﾐa┗azo┗áﾐí ┗ztahů ﾏezi sektor┞. Pro ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí a sﾐížeﾐí selekti┗it┞ ┗zdělá┗aIího 
s┞stéﾏu ┗ úzeﾏí je potřeHa, aH┞ MAP ﾐastarto┗al a ﾐapláﾐo┗al akti┗it┞ a proIes┞, které se ┗ ﾏístě 
udrží. Proto ﾏusí tato PS spolupraIo┗at s PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 

)e ┗šeIh jedﾐáﾐí PS jsou pořizo┗áﾐ┞ zápis┞. 

PS pro ro┗ﾐé příležitosti ﾐa┗rhuje a pláﾐuje akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí 
a sﾐížeﾐí selekti┗ﾐosti u┗ﾐitř škol ﾐeHo ┗ úzeﾏí. T┞to akti┗it┞ ﾏusí Hýt zařazeﾐ┞ v SR MAP ┗ ráﾏIi 
akti┗it škol ﾐeHo akti┗it spolupráIe a ﾐásledﾐě v akčﾐíﾏ pláﾐu a ﾏusí Hýt ┗ obou dokumentech 

ozﾐačeﾐ┞ pozﾐáﾏkou PŘÍLEŽITOST.  

  

Může se jedﾐat o akti┗it┞, které Hudou ﾐásledﾐě realizo┗áﾐ┞ pouze ┗ ﾏaléﾏ rozsahu ┗ ráﾏIi akti┗it┞ 
2. Roz┗oj a aktualizaIe MAP. RealizaIe tako┗ýIh akti┗it Hude zařazeﾐa do ﾐěkteré z podakti┗it této 
akti┗it┞ a Hude dokládáﾐa dle popisu daﾐé podakti┗it┞. 
 

Cíleﾏ PS pro ro┗ﾐé příležitosti je podroHﾐé zﾏapo┗áﾐí ﾏístﾐí situaIe dle Metodik┞ ro┗ﾐýIh příležitostí 
┗e ┗zdělá┗áﾐí pro prioritﾐí osu ン OP VVV18, refle┝e jejíIh předﾐostí a ﾐedostatků, případﾐě ﾐá┗rh 
opatřeﾐí ke zﾏírňo┗áﾐí ﾐero┗ﾐostí.    

PraIo┗ﾐí skupiﾐy ﾐapříklad ﾏohou diskuto┗at o jedﾐotli┗ýIh stupﾐíIh ┗zdělá┗áﾐí a postupﾐě si položit 
ﾐěkteré z ﾐásledujíIíIh otázek: 

OHlast předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí: 

 Jak se liší ﾏateřské škol┞ v úzeﾏí z hlediska skladby dětí a posk┞to┗aﾐýIh služeH?  
 E┝istují zde ﾏateřské škol┞, které ┗zdělá┗ají ┗┞šší podíl dětí se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi 

potřeHaﾏi ﾐeHo ┗┞šší podíl dětí ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐého prostředí?  
 E┝istují zde ﾐaopak ﾏateřské škol┞, které si děti pečli┗ě ┗┞Hírají a ┗zdělá┗ají ┗ýlučﾐě děti z rodin 

s ┗┞ššíﾏ soIioekoﾐoﾏiIkýﾏ statuseﾏ?  

                                                           
18 ŘO OP VVV ﾐeHude ke zﾏapo┗áﾐí ﾏístﾐí situaIe dle Metodik┞ ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro prioritﾐí 
osu ン OP VVV posk┞to┗at jedﾐotﾐý ┗zor dotazﾐíku. VolHa metody sHěru dat je plﾐě ┗ kompetenci RT MAP. 
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 )ajišťují ﾏateřské škol┞ ┗ úzeﾏí ┗šeﾏ děteﾏ sro┗ﾐatelﾐě k┗alitﾐí péči? Posk┞tují podoHﾐé 
služH┞ ふ┗ýt┗arﾐé, poh┞Ho┗é a hudeHﾐí akti┗it┞, diagﾐostiku školﾐí připra┗eﾐosti, logopediIké 
služH┞,….ぶ?  

 Je Ieﾐa za předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí ふ┗četﾐě ﾐaHízeﾐýIh služeHぶ ┗e ┗šeIh ﾏateřskýIh školáIh 
sro┗ﾐatelﾐá?  

 SpolupraIují ﾏateřské škol┞ ┗ úzeﾏí sro┗ﾐatelﾐě se základﾐíﾏi školaﾏi, rodiči, NNO a dalšíﾏi 
suHjekt┞ za účeleﾏ adaptaIe ﾐa školﾐí prostředﾐí a přípra┗┞ ﾐa přeIhod ﾐa základﾐí školu?    
 

Pokud je ┗ýsledkeﾏ ﾏapo┗áﾐí a diskuse pozﾐatek, že se služH┞ liší a ﾐěkteré skupiﾐ┞ dětí jsou 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐ┞ ┗ přístupu ke k┗alitﾐíﾏu předškolﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, je ┗hodﾐé se společﾐě zaﾏ┞slet ﾐad 
tíﾏ, Io H┞ H┞lo ﾏožﾐo učiﾐit pro zlepšeﾐí situaIe těIhto dětí. 
 

OHlast základﾐího ┗zdělá┗áﾐí: 
 

 Jak se liší základﾐí škol┞ v úzeﾏí z hlediska skladH┞ žáků, posk┞to┗aﾐýIh služeH a ┗ýsledků 
┗zdělá┗áﾐí?  

 E┝istují zde základﾐí škol┞, které ┗zdělá┗ají ┗┞šší podíl dětí se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi 
potřeHaﾏi ﾐeHo ┗┞šší podíl dětí ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐého prostředí?  

 E┝istují zde základﾐí škol┞, které si děti pečli┗ě ┗┞Hírají a ┗zdělá┗ají zejﾏéﾐa děti z rodin s ┗┞ššíﾏ 
soIioekoﾐoﾏiIkýﾏ statuseﾏ?  

 Je ┗zdělá┗aIí ﾐaHídka ┗e ┗šeIh základﾐíIh školáIh sro┗ﾐatelﾐá?  Je sro┗ﾐatelﾐá ﾐaHídka 

┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it? 

 Je v základﾐíIh školáIh sro┗ﾐatelﾐá ﾐaHídka podpor┞ žákůﾏ ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ? 
SpolupraIují škol┞ sro┗ﾐatelﾐě s rodiči žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ? 

 Liší se ﾏezi základﾐíﾏi škola ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí tak, jak je ﾏěří test┞ ČŠI?  
 Liší se základﾐí škol┞ v podílu žáků odIházejíIíIh ﾐa ┗íIeletá g┞ﾏﾐázia a ┗ podílu žáků, kteří 

skládají přijíﾏaIí zkoušk┞ do ﾏaturitﾐího studia?  
 Liší se základﾐí škol┞ v četﾐosti aHseﾐIí, ┗ýsk┞tu kázeňskýIh přestupků, opako┗áﾐí ročﾐíku, 

předčasﾐýIh odIhodů ze ┗zdělá┗áﾐí?  
 Jsou příspě┗k┞, kterýﾏi rodiče přispí┗ají ﾐa ┗zdělá┗áﾐí s┗ýIh dětí ふﾐapř. foﾐd SRPŠぶ ┗e ┗šeIh 

školáIh sro┗ﾐatelﾐé?  

 

Při studo┗áﾐí rozdílů ﾏezi školaﾏi je ┗hodﾐé se zaﾏěřit i ﾐa rozdíl┞ ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi třídaﾏi ┗e 
školáIh. Je důležité se poučit o toﾏ, zda škol┞ ﾐet┗oří ┗ýHěro┗é a ﾐe┗ýHěro┗é tříd┞ a zda se sﾐaží ┗šeﾏ 
s┗ýﾏ žákůﾏ posk┞to┗at stejﾐě k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí. 
 

Pokud jsou zjištěﾐ┞ ┗ýzﾐaﾏﾐější rozdíl┞ ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi školaﾏi či třídaﾏi ┗ ﾐěkterýIh z ┗ýše 
u┗edeﾐýIh ukazatelů, je třeHa se zaﾏ┞slet ﾐad tíﾏ, kteří žáIi ﾐa t┞to rozdíl┞ dopláIejí a jak H┞ H┞lo 
ﾏožﾐo jejiIh situaIi zlepšit.  V řadě případů je difereﾐIiaIe ┗ ﾏístě ┗ýsledkeﾏ dlouholeté tradiIe, která 
se zdá Hýt pro ┗šeIhﾐ┞ ┗┞ho┗ujíIí. V toﾏ případě je třeHa se opako┗aﾐě tázat, zda je opra┗du ┗┞ho┗ujíIí 
pro ┗šeIhﾐ┞ a zda ﾐeﾐí ﾏožﾐé a rozuﾏﾐé učiﾐit alespoň ﾏalé krok┞ pro z┗ýšeﾐí spra┗edli┗osti, 
případﾐě Io tako┗ýﾏ krokůﾏ Hráﾐí. 
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Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヶ PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro další téﾏata 

 

 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita 
k ┗ýHěru 

Volitelﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V každéﾏ MAP, který si ┗┞Here tuto ┗olitelﾐou akti┗itu, Hudou 
praIo┗at i jiﾐé teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐé praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ – ale ┗žd┞ 
ﾏusí Hýt v ráﾏIi jejiIh čiﾐﾐosti zohledňo┗áﾐa proHleﾏatika 
roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka. Nedílﾐou součástí práIe těIhto 
PS je začleﾐěﾐí oHlasti digitálﾐí graﾏotﾐosti a ┗┞uží┗áﾐí ICT ┗e 
┗zdělá┗áﾐí ┗ souvislosti s oHlastí ┗zdělá┗áﾐí, ﾐa kterou jsou 
jedﾐotli┗é PS zaﾏěřeﾐ┞. PS se Hudou zaHý┗at také ideﾐtifikaIí 
ﾏístﾐíIh lídrů/e┝pertů a jejiIh zapojeﾐíﾏ do práIe PS a dalšíIh 
akti┗it ┗ úzeﾏí, zapojeﾐím lídrů z jiﾐýIh platforeﾏ, regioﾐů ﾐeHo 
VŠ, popř. ze škol, které realizují ceﾐtra kolegiálﾐí podpor┞ 
v projektech z ┗ýz┗┞ Budo┗áﾐí kapaIit pro roz┗oj škol I nebo jsou 

zapojeﾐ┞ do realizaIe jiﾐýIh s┞stéﾏo┗ýIh ﾐeHo koﾐIepčﾐíIh 
projektů a ﾏohou Hýt lídr┞ ┗ daﾐé proHleﾏatiIe. Miﾐiﾏálﾐě 
jedeﾐ čleﾐ PS ﾏusí Hýt pedagogiIký praIo┗ﾐík dle zákoﾐa 
č. ヵヶン/ヲヰヰヴ SH. ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů s ﾏiﾐiﾏálﾐě 
pětiletou pra┝í ┗ základﾐí škole. Splﾐěﾐí podﾏíﾐek k┗alifikaIe 
ﾏusí Hýt doložeﾐo ┗ pr┗ﾐí )oR projektu po zřízeﾐí PS, a to 

prostředﾐiIt┗íﾏ ži┗otopisu. 
Dále se t┞to PS akti┗ﾐě podílejí ﾐa Ieléﾏ proIesu společﾐého 
pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí a aktualizaIe dokuﾏeﾐtaIe MAP ┗ podakti┗itě 
2.8.  

T┞to PS spolupraIují s PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 
 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Usta┗eﾐé, fuﾐkčﾐí a čiﾐﾐé PS. 

 

Ideﾐtifiko┗aﾐí ﾏístﾐí lídři ふzpraIo┗aﾐý sezﾐaﾏ od každé PSぶ. 
 

Dokumentace MAP - aktualizo┗aﾐá a doložeﾐá ┗ ráﾏIi 
podaktivity 2.8 - ﾐá┗rh┞ akti┗it spolupráIe a akti┗it škol  ve 

┗┞HraﾐýIh oHlasteIh, kterýﾏi se PS zaHý┗ají, předaﾐé ŘV MAP. 

 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Zápis┞ a prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ ze ┗šeIh  jedﾐáﾐí každé 
e┝istujíIí praIo┗ﾐí skupiﾐ┞. 

 ZpraIo┗aﾐé ﾐá┗rh┞ akti┗it spolupráIe a akti┗it škol 
v daﾐé ┗zdělá┗aIí oHlasti. 

 Z┗eřejﾐěﾐí sítě ﾏístﾐíIh lídrů/e┝pertů pro jedﾐotli┗á 
téﾏata, kterýﾏi se PS zaHý┗ají, ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
projektu MAP. 
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MetodiIký ┗ýklad: 

RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Iﾐkluze, Leadership, 
MetodiIká podpora učitele, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí.  

Jedﾐá se o podakti┗itu, která podporuje již ┗┞Hudo┗aﾐé platforﾏ┞, stá┗ajíIí strukturu, proIes 
společﾐého pláﾐo┗áﾐí a spolupráIi ┗ MAP a současﾐě zohledňuje ﾏístﾐě speIifiIké potřeH┞.  V každé 
PS Hude zapojeﾐ ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ odHorﾐík/ﾏístﾐí lídr pro oHlast podpor┞ digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 
a začleňo┗áﾐí ICT do proIesu ┗zdělá┗áﾐí. 

PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ ﾏohou Hýt oHoro┗é ふředitelé škol - jak MŠ, tak )Š, učitelé lídři, zřizo┗atelé apod.ぶ, 
případﾐě teﾏatiIké ふpol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí, iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí, digitálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, regioﾐálﾐí 
identita apod.).  

OHsaheﾏ práIe těIhto PS je přede┗šíﾏ projedﾐá┗áﾐí podkladů a dokuﾏeﾐtů ┗ ráﾏIi podakti┗it┞ ヲ.Β 
Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí.   

PS se ﾏohou zaHý┗at růzﾐýﾏi téﾏat┞. Téﾏata H┞ ﾏěla přede┗šíﾏ zohledňo┗at ideﾐtifiko┗aﾐé priorit┞ 
┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí. )áro┗eň H┞ tato téﾏata ﾏěla reflekto┗at i proHleﾏatiku zájﾏo┗ého 
a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  

)e ┗šeIh jedﾐáﾐí PS jsou pořizo┗áﾐ┞ zápis┞. 

 

Příklad┞ ﾏožﾐýIh téﾏat pro praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ 

Výčet ﾐeﾐí ┗┞čerpá┗ajíIí aﾐi oﾏezujíIí. Pokud se MAP soustředí ﾐa jakékoli z těIhto téﾏat, ┗žd┞ ﾏusí 
záro┗eň uplatﾐit tako┗é přístup┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí, aH┞ děti a žáIi byli podporo┗áﾐi tak, aH┞ zažili úspěIh.  

 Roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků.  

 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふpodpora zájﾏu, ﾏoti┗aIe 
a do┗edﾐostí ┗ téﾏateIh ┗ěd┞, teIhﾐologií, iﾐžeﾐýriﾐgu a ﾏateﾏatik┞ „STEM“, Iož zahrﾐuje 
i EVVO). 

 Kariéro┗é poradeﾐst┗í ┗ základﾐíIh školáIh. 

 Roz┗oj digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí ふtoto téﾏa doporučujeﾏe proﾏítﾐout 
do ┗šeIh ostatﾐíIh téﾏatぶ. 

 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka. 

 Roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. 

 Roz┗oj kulturﾐího po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí dětí a žáků. 

 Rozvoj vztahu k ﾏístu, kde děti a žáIi žijí, ﾏezigeﾐeračﾐí soužití. 
 

OHsaheﾏ ﾏůže Hýt i pláﾐo┗áﾐí akti┗it pro sﾏ┞sluplﾐé trá┗eﾐí ┗olﾐého času, prázdﾐiﾐ, zapojo┗áﾐí 
a roz┗oj ﾏiﾏoškolﾐíIh zdrojů a prostředí pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků; pláﾐo┗áﾐí prograﾏů ﾐeforﾏálﾐího 
a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí rozšiřujíIí ﾐaHídku ┗zdělá┗áﾐí pro roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. Pro zajištěﾐí 
fiﾐaﾐčﾐí dostupﾐosti ﾐapláﾐo┗aﾐýIh a za┗edeﾐýIh akti┗it je ﾐutﾐé, aH┞ t┞to praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ 
spolupracovaly s PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. 
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Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.Α Podpora škol ┗ pláﾐo┗áﾐí 
 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podaktivita 

k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

 Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ Cíleﾏ je posílit přeﾐos reálﾐýIh potřeH ze škol do pláﾐu ┗ úzeﾏí 
MAP a posílit atﾏosféru spolupráIe ┗ ráﾏIi pedagogiIkého 
sHoru při společﾐéﾏ pláﾐo┗áﾐí akti┗it ┗e školáIh ┗ prioritﾐíIh 
téﾏateIh MAP.  
 

Pro podporu škol ┗ pláﾐo┗áﾐí ﾏůže realizačﾐí týﾏ ┗┞užít 
faIilitátora/ﾏediátora, který se Hude účastﾐit diskuzí 
pedagogiIkýIh sHorů ┗ jedﾐotli┗ýIh školáIh ﾐeHo ﾐa 
realizo┗aﾐýIh setkáﾐíIh ふﾏiﾐikoﾐfereﾐIe, ┘orkshop┞ぶ.  

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ )apojeﾐí škol do proIesu pláﾐo┗áﾐí, podpora ┗edeﾐí škol 
v pláﾐo┗áﾐí a zpraIo┗aﾐé Popis┞ potřeH škol ﾐeHo ┗ýstup┞ 
StrategiIkýIh pláﾐů roz┗oje škol┞. Podakti┗itu realizují ┗šeIhﾐ┞ 
škol┞, které jsou zapojeﾐ┞ do projektu MAP II.  
 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 ヲ┝ Agrego┗aﾐý Popis potřeH škol ﾐa úzeﾏí MAP.  
 )praIo┗aﾐé Popis┞ potřeH jedﾐotli┗ýIh škol/┗ýstup┞ 

StrategiIkého pláﾐu roz┗oje škol┞, popř. zápis┞ 
z ┘orkshopů/ﾏiﾐikoﾐfereﾐIí. 

 

K doložeﾐí dojde ﾐejpozději s doložeﾐíﾏ aktualizo┗aﾐé 
dokumentace MAP, tedy v nejHližší )oR po upl┞ﾐutí polo┗iﾐ┞ 
oHdoHí realizaIe projektu ふted┞ ┗ ﾐejHližší )oR po ヱΒ ﾐeHo ヲヴ 
ﾏěsíIíIh po zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektuぶ a ┗ ZZoR. 

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Leadership, Inkluze, 

MetodiIká podpora učitele, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí. 

Za spolupráIi škol┞ a předáﾐí ┗ýsledků realizaIe této podakti┗it┞ realizačﾐíﾏu týﾏu MAP bude 

zodpo┗ědﾐý koﾐkrétﾐí praIo┗ﾐík škol┞ ふředitel škol┞ ﾐeHo jíﾏ určeﾐý praIo┗ﾐík škol┞ぶ. Teﾐ Hude 
čleﾐeﾏ odHorﾐého týﾏu projektu – ┗iz zástupIi zapojeﾐýIh škol ┗ RT MAP, kteří jsou popsáﾐi ┗  akti┗itě 
Řízeﾐí projektu ┗ čiﾐﾐosteIh RT MAP. Prá┗ě prostředﾐiIt┗íﾏ tohoto koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka se ﾏohou 
jedﾐotli┗é škol┞ také podílet ﾐa přípra┗ě akti┗it škol a akti┗it spolupráIe ┗e SR MAP a jejiIh koﾐkretizaIi 
v akčﾐíIh pláﾐeIh ┗ podakti┗itě ヲ.Β.  

Každá škola zapojeﾐá ┗ MAP zpraIuje ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗lastﾐího pokroku ふrefle┝eぶ ┗e škole.  
 

Refle┝e se zpraIo┗á┗á ┗ téﾏateIh: 
– čteﾐářská graﾏotﾐost a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka ┗ jiﾐýIh oHlasteIh, 

– další potřeH┞ roz┗oje škol. 
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V každéﾏ z téﾏat škola zjišťuje: 
– Io proHěhlo doHře, 

– v čeﾏ H┞la škola úspěšﾐá, 

– v čeﾏ H┞ se ﾏohla zlepšit, 

– v čeﾏ potřeHuje poﾏoIi, aH┞ se ﾏohla zlepšit. 
 

Škol┞ ┗┞užijí t┞to ┗stupﾐí iﾐforﾏaIe: 

– ┗lastﾐí hodﾐoIeﾐí, které škola již pro┗edla ┗ dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí MŠMT ふŠkol┞, které realizují 
projekt ┗e ┗ýz┗ě Podpora škol forﾏou projektů zjedﾐodušeﾐého ┗┞kazo┗áﾐí - ŠaHloﾐ┞ pro MŠ 
a )Š I - dotazﾐíko┗é šetřeﾐí, které H┞lo podﾏíﾐkou podáﾐí žádosti o podporu ┗ této ┗ýz┗ě. 
Škol┞, které ﾐerealizují projekt ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a )Š I - ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí, 
které je pro ﾐě podﾏíﾐkou pro podáﾐí žádosti o podporu ┗e ┗ýz┗ě Podpora škol forﾏou 
projektů zjedﾐodušeﾐého ┗┞kazo┗áﾐí – ŠaHloﾐ┞ IIぶ,  

– ┗┞hodﾐoIeﾐí dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT, které škola pro┗ádí ﾐa koﾐIi realizace projektu tzv. 

šaHloﾐ ふpokud již ﾏá škola toto ┗┞hodﾐoIeﾐí k dispozici), 

– aktuálﾐí zkušeﾐosti a ﾐázor┞ učitelů ┗e škole jako součást řízeﾐé diskuze ふučitelé je 
ﾐezpraIo┗á┗ají píseﾏﾐěぶ. 

 

Případﾐě ﾏůže škola ┗┞užít další ﾐástroje zjištěﾐí pokroku ふs ┗┞užitíﾏ ﾐapříklad e┗aluačﾐíIh ﾐástrojů – 

┗ýstupů projektu Cesta ke k┗alitě, s ┗┞užitím kritérií roz┗oje škol┞ ČŠI ﾐeHo s případﾐýﾏ ┗┞užitím 

aktuálﾐíIh ┗ýsledků šetřeﾐí ČŠI ┗e škole, zapojeﾐím rodičů a ostatﾐíIh partﾐerů škol┞ do hodﾐoIeﾐí, 
zapojeﾐím žáků do hodﾐoIeﾐí škol┞ apod.ぶ. 

 

Ředitel škol┞ ﾐeHo jíﾏ určeﾐý praIo┗ﾐík škol┞ ふzástupIe škol┞ ┗ RT MAPぶ projedﾐá jedﾐotli┗ě, ┗e 
skupiﾐě ﾐeHo ┗ ﾏeﾐšíIh skupiﾐáIh ┗ pedagogiIkéﾏ sHoru ┗ýše u┗edeﾐé ┗stupﾐí iﾐforﾏaIe.  

 

Škola ﾏůže požádat realizačﾐí týﾏ MAP, aH┞ zajistil faIilitátora/ﾏediátora, který se Hude účastﾐit 
diskuze pedagogiIkýIh sHoru. 
 

Výsledkeﾏ je zpraIo┗aﾐý Popis potřeH škol┞ pro další roz┗oj ┗ oblastech: 

– čteﾐářská graﾏotﾐost a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka ┗ jiﾐýIh oHlasteIh, 

– další potřeH┞ roz┗oje škol. 
 

Popis potřeH škol┞ ﾐásledﾐě předá každá zapojeﾐá škola realizačﾐíﾏu týﾏu MAP.  
Předáﾐí pozﾐatků ze škol ﾏůže proHěhﾐout také forﾏou teﾏatiIkýIh ┘orkshopů ﾐeHo 
ﾏiﾐikoﾐfereﾐIí, kterýIh se účastﾐí zejﾏéﾐa odpo┗ědﾐí pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ┗ daﾐýIh téﾏateIh 
ふted┞ ﾐapříklad koordiﾐátoři iﾐkluze ﾐa škole, učitelé odpo┗ědﾐí za roz┗oj čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké 
graﾏotﾐosti, koordiﾐátoři ŠVPぶ. 
Na setkáﾐíIh proHěhﾐou t┞to aktivity: 

– iﾐforﾏaIe pro účastﾐík┞: ┗ize MŠMT, ┗ize a SR MAP, důležitost po┗iﾐﾐýIh téﾏat, 

– škol┞ ┗zájeﾏﾐě prezeﾐtují, ┗ čeﾏ H┞l┞ úspěšﾐé, 

– škol┞ společﾐě ideﾐtifikují a sdílejí příklad┞ doHré pra┝e ┗ úzeﾏí, 
– škol┞ společﾐě ┗ ﾏiﾐitýﾏeIh ideﾐtifikují, ┗ čeﾏ potřeHují poﾏoIi. 

Z těIhto setkáﾐí RT MAP zpraIo┗á┗á zápis, který ﾐahrazuje zpraIo┗aﾐý Popis potřeH těIh škol, které 
se zúčastﾐily workshopu nebo minikonference. 
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Teﾐto proIes Hude ┗e ┗šeIh zapojeﾐýIh školáIh realizo┗áﾐ ┗ průHěhu projektu MAP II ﾐejﾏéﾐě d┗akrát 
tak, aH┞ škol┞ ﾏohl┞ při zpraIo┗áﾐí Popisu potřeH škol┞ zohledﾐit ┗┞hodﾐoIeﾐí dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí 
MŠMT, které Hudou pro┗ádět ﾐa koﾐIi realizaIe projektů tz┗. šaHloﾐ. Popr┗é Hude Ielý proIes 
realizo┗áﾐ ﾐejpozději do ヶ ﾏěsíIů od ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu/zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe ふdle toho, Io 
ﾐastaﾐe pozdějiぶ projektu MAP II.  

Realizačﾐí týﾏ přeHírá Popis potřeH škol┞ ┗ píseﾏﾐé forﾏě, popř. zpraIuje zápis┞ z realizo┗aﾐýIh 
setkáﾐí ふ┘orkshopů, ﾏiﾐikoﾐfereﾐIíぶ. T┞to ﾏateriál┞ zpraIuje do agrego┗aﾐého Popisu potřeH škol ﾐa 
úzeﾏí MAP, který dále ┗┞užije pro další práIi RT MAP ┗ podakti┗itě ヲ.Β.  

Podruhé Hude Ielý proIes opako┗áﾐ ┗ průHěhu realizaIe projektu MAP II tak, aH┞ jeho ┗ýsledk┞ ﾏohly 

Hýt zohledﾐěﾐ┞ ┗ aktualizo┗aﾐéﾏ fiﾐálﾐíﾏ MAP ﾐa koﾐIi realizaIe projektu MAP II. )apojeﾐé škol┞ si 
mohou v toﾏto oHdoHí zpraIo┗at StrategiIký pláﾐ roz┗oje škol┞ podle ﾏetodiIkýIh ﾏateriálů, které 
Hudou ┗┞t┗ořeﾐ┞ a z┗eřejﾐěﾐ┞ ┗ IPs SRP (realizuje NIDV). 

Širší ┗edeﾐí zapojeﾐýIh škol ふtýká se pouze MŠ a )Šぶ získá také další podporu, pokud se zúčastﾐí akti┗it┞ 
„Vzdělá┗áﾐí“ ┗ IPs SRP, které Hude zaﾏěřeﾐo prá┗ě ﾐa strategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh 
a t┗orHu StrategiIkýIh pláﾐů roz┗oje škol┞.  
T┞to škol┞ pak ﾏohou ﾏísto Popisu potřeH škol┞ posk┞tﾐout RT MAP ┗ýstup ze zpraIo┗aﾐého 
StrategiIkého pláﾐu roz┗oje škol┞. 
 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.Β Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí  
 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita 
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

 Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ 

 

 

 

 

 

Cíleﾏ je realizaIe proIesu ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí, který 
zahrﾐuje společﾐé pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí, aktualizaIi dokuﾏeﾐtaIe 
MAP, t┗orHu akčﾐíIh pláﾐů. Podakti┗ita je realizo┗áﾐa po Ielou 
dobu realizace projektu MAP II.  

V průHěhu realizaIe této podakti┗it┞ proHíhají t┞to čiﾐﾐosti: 
 

aぶ pláﾐo┗áﾐí  - aktualizaIe aﾐal┞tiIké části 
o projedﾐáﾐí ┗ýstupů zá┗ěrečﾐé e┗aluaIe předIhozího 

projektu MAP ┗četﾐě ﾐá┗rhů opatřeﾐí ke zlepšeﾐí 
o zpraIo┗áﾐí a projedﾐáﾐí dalšíIh aktualizo┗aﾐýIh/ﾐo┗ýIh 

aﾐal┞tiIkýIh ┗stupů 

o revize analytiIké části ┗četﾐě SWOTン aﾐalýz ﾏiﾐiﾏálﾐě 
v po┗iﾐﾐýIh téﾏateIh, ideﾐtifikaIe proHléﾏů a popis 
příčiﾐ ideﾐtifiko┗aﾐýIh proHléﾏů 

 

Hぶ pláﾐo┗áﾐí – aktualizaIe strategiIké části 
o aktualizace SR MAP do roku 2023  

o ná┗rh┞/aktualizaIe priorit, jejiIh prioritizaIe – Dohoda 

o prioritáIh 

o ná┗rh┞/aktualizaIe Iílů k jedﾐotli┗ýﾏ prioritáﾏ 
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o zpraIo┗á┗áﾐí ﾐá┗rhů/aktualizaIe akti┗it ふpřípadﾐě 
opatřeﾐí a jejiIh akti┗itぶ pro dosažeﾐí Iílů ┗ jedﾐotli┗ýIh 
prioritáIh 

 

Iぶ pláﾐo┗áﾐí – aktualizaIe iﾏpleﾏeﾐtačﾐí části – akčﾐí pláﾐ┞ 

o rozpraIo┗á┗áﾐí akti┗it ze strategiIké části MAP do 

koﾐkrétﾐíIh pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it – postupﾐé 
zpraIo┗á┗áﾐí koﾐkrétﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů, každý akčﾐí pláﾐ 
ﾐa doHu ﾏiﾐ. ヱヲ ﾏěsíIů a ﾏa┝. ヱΒ ﾏěsíIů 

Na ┗šeIh těIhto čiﾐﾐosteIh se podílí RT MAP, ŘV MAP 
a jedﾐotli┗é PS. Podakti┗ita je ted┞ pro┗ázáﾐa se ┗šeﾏi 
po┗iﾐﾐýﾏi a ┗olitelﾐýﾏi podakti┗itaﾏi akti┗it┞ ヲ. Rozvoj 

a aktualizace MAP a s aktivitou 1. Řízeﾐí projektu.   
Výsledek realizaIe podakti┗it┞  

 Aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část - (aktualizovaná aﾐalýza 
stavu a potřeH, aktualizo┗aﾐé SWOT-ン aﾐalýz┞ 
ﾏiﾐiﾏálﾐě pro tři po┗iﾐﾐá téﾏata ┗četﾐě 
staﾐo┗eﾐí/úpra┗┞ ふdoplﾐěﾐíぶ hla┗ﾐíIh proHléﾏů k řešeﾐí 
a analytického popisu jejiIh příčiﾐぶ, 

 Aktualizo┗aﾐá strategiIká část se StrategiIkýﾏ ráﾏIeﾏ 
MAP do roku 202319 ふoHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě staﾐo┗eﾐé 
priority – Dohoda o prioritáIh, ke každé prioritě 
staﾐo┗eﾐé Iíle, iﾐ┗estičﾐí záﾏěr┞), akti┗it┞ škol, akti┗it┞ 
spolupráIe.  

 AktualizaIe iﾏpleﾏeﾐtačﾐí části – postupﾐě 
zpraIo┗á┗aﾐé akčﾐí pláﾐ┞, které jsou připra┗eﾐ┞ ┗žd┞ ﾐa 
obdoHí ヱヲ – ヱΒ ﾏěsíIů a pokrý┗ají Ielé oHdoHí realizaIe 
projektu a ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu. 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 V průHěhu realizaIe projektu se ┗ ﾐejHližší )oR po upl┞ﾐutí 
poloviﾐ┞ oHdoHí realizaIe projektu ふted┞ ┗ ﾐejHližší )oR po 
18 ﾐeHo ヲヴ ﾏěsíIíIh po zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektuぶ 
dokládá: aktualizo┗aﾐá dokuﾏeﾐtaIe MAP, to zﾐaﾏeﾐá 
aktualizo┗aﾐé části: 

– aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část, 

– aktualizo┗aﾐá strategiIká část, 

– aktualizo┗aﾐá iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část – jedeﾐ akčﾐí pláﾐ ﾐa 
oHdoHí ヱヲ až ヱΒ ﾏěsíIů, který H┞l zpraIo┗áﾐ ﾐa základě 
ostatﾐíIh ┗ýše u┗edeﾐýIh částí.  

 

Podstatﾐou zﾏěﾐou lze prodloužit terﾏíﾐ ode┗zdáﾐí o jedﾐo 
ﾏoﾐitoro┗aIí oHdoHí, a to pouze u těIh příjeﾏIů, kteří ┗┞užijí 
zpětﾐého fiﾐaﾐIo┗áﾐí pro akti┗it┞ ヱ. Řízeﾐí projektu a ヲ. Rozvoj 

a aktualizace MAP. 

                                                           
19 V případeIh, že v ﾐěkterýIh úzeﾏíIh ┗zﾐikl ﾐejeﾐ StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン, ale také akčﾐí pláﾐ do roku ヲヰヲン, 
Hude tako┗ý akčﾐí pláﾐ zapraIo┗áﾐ do aktualizo┗aﾐého SR MAP a ﾐásledﾐě postupﾐě rozpraIo┗áﾐ do podoH┞ akčﾐíIh pláﾐů, 
které pokrý┗ají doHu realizaIe projektu a ﾐejﾏéﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 
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Nejpozději ┗ zá┗ěrečﾐé zprá┗ě o realizaIi projektu ふ))oRぶ se 
dokládá: 

– aktualizo┗aﾐý sIh┗áleﾐý fiﾐálﾐí MAP ふfiﾐálﾐí souHor 
dokuﾏeﾐtůぶ a akčﾐí pláﾐ ﾐa doHu ﾐejﾏéﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po 
ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

 

Dokládáﾐí a podklad┞ pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

 

Souhlas┞ jedﾐotli┗ýIh zřizo┗atelů se zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího 
záﾏěru zřizo┗aﾐé škol┞/iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů zřizo┗aﾐýIh škol do 
SR MAP uza┗řeﾐé před zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího záﾏěru škol┞/škol 
před projedﾐáﾐíﾏ a sIh┗áleﾐíﾏ SR MAP ŘídiIíﾏ ┗ýHoreﾏ MAP. 
 

Dohod┞ o potřeHﾐosti a ┗┞užitelﾐosti iﾐ┗estiIe ふsoučástí ﾏůže 
Hýt ﾐapříklad i společﾐé řešeﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti apod. ﾐeHo 
souhlas zřizo┗ateleぶ. 

T┞p iﾐ┗estiIe: Výsta┗Ha ﾏateřskýIh škol  
 

Dohod┞ o efekti┗ﾐí ┗┞užitelﾐosti iﾐ┗estiIe ふsoučástí ﾏůže Hýt 
ﾐapříklad i společﾐé řešeﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti apod.) 

T┞p iﾐ┗estiIe: Výsta┗Ha ﾐo┗ého ﾐeHo ﾐa┗ýšeﾐí kapaIit┞ 
stá┗ajíIího ┗zdělá┗aIího zařízeﾐí ふzákladﾐí škola, zařízeﾐí 
pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí, školské zařízeﾐí, zařízeﾐí pro 
ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, NNOぶ. 

 

Souhlas┞ jedﾐotli┗ýIh zřizo┗atelů, případﾐě Dohod┞ ﾏusí Hýt 
┗┞dáﾐ┞ ﾐeHo uza┗řeﾐ┞ před zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐí akIe do 
StrategiIkého ráﾏIe MAP. Realizátor MAP ﾏá t┞to origiﾐál┞ 
těIhto dokuﾏeﾐtů uložeﾐ┞ pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě a ﾐa ┗┞z┗áﾐí 
ŘO OP VVV je po┗iﾐeﾐ je předložit. 

 

 Moﾐitoro┗aIí iﾐdikátor┞ 

Příﾏo přispí┗á k ﾐaplﾐěﾐí MI ヵ ヴΓ ヰヱ Počet regioﾐálﾐíIh s┞stéﾏů 

Naplňuje MI ヵ ヰΒ ヱヰ Počet orgaﾐizaIí, podpořeﾐýIh s┞stéﾏo┗ou 
iﾐter┗eﾐIí. 
 

 

Dílčí ┗ýstup┞ k ﾐaplﾐěﾐí 
ﾏoﾐitoro┗aIího iﾐdikátoru 

Aktualizo┗aﾐý fiﾐálﾐí MAP ふfiﾐálﾐí souHor dokuﾏeﾐtůぶ ﾐa koﾐIi 
realizace projektu MAP II 

 Aﾐal┞tiIká část - aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká dokuﾏeﾐtaIe,  

 Aktualizo┗aﾐá strategiIká část a aktualizo┗aﾐý 
StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン,  

 Iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část - Akčﾐí pláﾐ ﾐa doHu pokrý┗ajíIí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí realizace projektu.  

 

MetodiIký ┗ýklad: 

RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Leadership, Iﾐkluze, 
MetodiIká podpora učitele, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí. 

Celý ﾐíže popsaﾐý proIes pláﾐo┗áﾐí Hude ┗ průHěhu projektu MAP II realizo┗áﾐ ヲ┝ tak, aH┞ ﾏohl Hýt 
doložeﾐ aktualizo┗aﾐý MAP jedﾐou ┗ průHěhu realizaIe projektu ┗e staﾐo┗eﾐéﾏ oHdoHí ふ┗iz ┗ýšeぶ 
a jednou v ))oR. Vžd┞ platí, že ﾐa základě ┗ýstupů aktualizaIe aﾐal┞tiIké části ﾐeﾏusí dojít k aktualizaci 

┗šeIh částí dokuﾏeﾐtaIe MAP, ale ﾏůže dojít k aktualizaIi/re┗izi jeﾐ dílčíIh částí dokuﾏeﾐtaIe MAP. 
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Přesto Hudou ┗ ráﾏIi po┗iﾐﾐostí RT MAP dokládáﾐ┞ dle požada┗ků ┗ýše ┗žd┞ ┗šeIhﾐ┞ části 
dokumentace MAP.  Pokud ﾐěkterá z doložeﾐýIh částí/dílčíIh částí dokuﾏeﾐtaIe MAP ﾐeﾐí 
aktualizo┗áﾐa, RT MAP u┗ede ┗ ú┗odu daﾐé části/dílčí části zdů┗odﾐěﾐí, proč ﾐeH┞lo potřeHﾐé daﾐou 
část/dílčí část aktualizo┗at. Toto zdů┗odﾐěﾐí ﾏusí Hýt podložeﾐo rozhodﾐutíﾏ ┗šeIh PS ﾐeHo ŘV MAP 
ふodkazeﾏ ﾐa rele┗aﾐtﾐí zápis┞ z jedﾐáﾐí PS ﾐeHo ŘV MAPぶ. 

RealizaIe této podakti┗it┞ ﾐa┗azuje ﾐa to, Io již H┞lo ┗ ráﾏIi partﾐerst┗í ┗ proIesu ﾏístﾐího akčﾐího 
pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí ┗┞t┗ořeﾐo a ﾐapláﾐo┗áﾐo ┗ předIhozíﾏ projektu MAP a popř. také ┗ úzeﾏí 
realizo┗áﾐo.  Na┗azuje se ﾐa proIes pláﾐo┗áﾐí ┗ ﾏiﾐuléﾏ oHdoHí t┗orH┞ MAP a aktualizuje se v ﾐěﾏ, 
zpřesňuje ﾐeHo doplňuje pláﾐ ﾐa příští oHdoHí. Pláﾐo┗aIí proIes je I┞kliIký, proHíhá opako┗aﾐě. 
Pláﾐo┗áﾐí zﾏěﾐ┞ ﾐezﾐaﾏeﾐá pláﾐo┗áﾐí zﾏěﾐ┞ akčﾐího pláﾐu. )ﾏěﾐou je ﾏ┞šleﾐa poziti┗ﾐí zﾏěﾐa ┗e 
┗zdělá┗aIíﾏ prostředí ﾐa úzeﾏí MAP – při pláﾐo┗áﾐí zﾏěﾐ┞ se zﾐo┗u ┗raIíﾏe k ┗izi, strategiIkéﾏu 
ráﾏIi a staﾐo┗ujeﾏe priorit┞ pro další postup. V projektu MAP II se v proIesu pláﾐo┗áﾐí zaﾏěříﾏe ﾐa 
to, aH┞ se pláﾐo┗aIí proIes a jeho jedﾐotli┗é části pro┗áděl┞ ﾐejeﾐ ﾐa úro┗ﾐi úzeﾏí, ale i ﾐa úro┗ﾐi 

škol.  

Jak je zřejﾏé z ﾐíže u┗edeﾐého sIhéﾏatu, začíﾐáﾏe tz┗. zeširoka až ke koﾐkrétﾐíﾏ akti┗itáﾏ a jejiIh 
realizaci.  

 

Klíčo┗é je ┗ této podakti┗itě roz┗íjet a prohluHo┗at proIes ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí. Ve ┗ětšiﾐě 
případů ﾏají partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí zpraIo┗áﾐ┞ SR MAP a ročﾐí akčﾐí pláﾐ┞ jako ┗ýstup┞ realizaIe 
předIhozíIh projektů MAP. T┞to ročﾐí akčﾐí pláﾐ┞ Hudou ﾐ┞ﾐí ┗ úzeﾏí ﾐaplňo┗áﾐ┞, ┗┞hodﾐoIo┗áﾐ┞, 
dle potřeH úzeﾏí aktualizo┗áﾐ┞ a ﾐásledﾐě Hudou zpraIo┗áﾐ┞ další ﾐa┗azujíIí akčﾐí pláﾐ┞.  

Cíleﾏ realizaIe této podakti┗it┞ ﾐeﾐí produkIe ﾏﾐoha dokuﾏeﾐtů, ﾐa druhou straﾐu je ﾐutﾐé, aH┞ 
ﾐa┗rho┗aﾐé zﾏěﾐ┞ SR MAP a zﾏěﾐ┞/ﾐá┗rh┞ ﾐo┗ýIh akčﾐíIh pláﾐů H┞l┞ podložeﾐ┞ jasﾐýﾏ 
zdů┗odﾐěﾐíﾏ ﾐa základě aktualizo┗aﾐé aﾐal┞tiIké části MAP a partﾐerst┗í se ﾐa ﾐiIh shodlo. Po┗iﾐﾐě 
se partﾐerst┗í ┗ každéﾏ MAP ﾏusí zaHý┗at ﾐásledujíIíﾏi třeﾏi téﾏat┞, která ﾐa┗azují ﾐa po┗iﾐﾐá 
opatřeﾐí ┗ předIhozíIh projekteIh MAP. Tato téﾏata se ﾏusí odrážet ┗ Ná┗rhu Priorit roz┗oje 
┗zdělá┗áﾐí a ﾐásledﾐě ┗e staﾐo┗eﾐýIh prioritáIh SR MAP – Dohoda o prioritáIh:  

 téﾏa podpor┞ čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka, 
 téﾏa podpor┞ ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka,  

 téﾏa podpor┞ roz┗oje k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふdostupﾐost, iﾐkluze a k┗alita 
předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí; iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏぶ. 

 

Další téﾏata jsou ┗olitelﾐá. Vžd┞ ﾏusí ale Hýt do ┗olitelﾐýIh téﾏat zahrﾐuta podpora roz┗oje 
poteﾐIiálu každého dítěte/žáka.  

rozpraIo┗áﾐí Iílů ふpopř. 
opatřeﾐíぶ do koﾐkrétﾐíIh 

aktivit

rozpraIo┗áﾐí strategiIkýIh 
priorit do Iílů ふpopř. opatřeﾐíぶ 

strategiIký ráﾏeI ┗četﾐě 
staﾐo┗eﾐí priorit 

aﾐal┞tiIká část 
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Jedﾐá se o ﾐásledujíIí téﾏata: 
 roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků, 

 roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふpodpora zájﾏu, ﾏoti┗aIe 
a do┗edﾐostí ┗ oHlasti ┗ěd┞, teIhﾐologií, iﾐžeﾐýriﾐgu a ﾏateﾏatik┞ „STEM“, Iož zahrﾐuje 
i EVVO), 

 kariéro┗é poradeﾐst┗í ┗ základﾐíIh školáIh. 

 

V případě, že tato tři téﾏata/ ﾐěkteré z ﾐiIh, Hude partﾐerst┗íﾏ ┗ MAP ┗┞Hráﾐo, Hude zﾏapo┗áﾐ zájeﾏ 
jedﾐotli┗ýIh škol/Ielého úzeﾏí o podporu těIhto tří téﾏat/┗┞Hraﾐého téﾏatu forﾏou spolupráIe se 
středﾐíﾏi školaﾏi a dalšíﾏi aktér┞. IﾐforﾏaIe Hudou předá┗áﾐ┞ realizačﾐíﾏu t┞ﾏu KAP k ┗┞užití při 
přípra┗ě projektů t┞pu partﾐerst┗í a sítě ﾐa úzeﾏí krajů. 
 

VýHěr případﾐýIh dalšíIh ┗olitelﾐýIh téﾏat se od┗íjí od ideﾐtifiko┗aﾐýIh potřeH úzeﾏí. Může jít ﾐapř. 
o: 

 roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí a graﾏotﾐosti dětí a žáků ふ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa čiﾐﾐost PS popsaﾐou 
ﾐíže, doporučujeﾏe toto téﾏa uIhopit jako průřezo┗é, přede┗šíﾏ ┗ ráﾏIi po┗iﾐﾐýIh téﾏatぶ 

 roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka, 

 roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků, 

 roz┗oj kulturﾐího po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí dětí a žáků, 

 iﾐ┗estiIe do roz┗oje kapaIit základﾐíIh škol, 
 téﾏata sou┗isejíIí s proHleﾏatikou ┗zdělá┗áﾐíﾏ ﾏiﾏo OP VVV, IROP a OP PPR. 

 

 

A. Pláﾐo┗áﾐí  - aktualizaIe aﾐal┞tiIké části 
 

Aﾐal┞tiIká část je základeﾏ pro další společﾐé pláﾐo┗áﾐí ┗ partﾐerst┗í. Stá┗ajíIí aﾐal┞tiIkou část MAP, 
která H┞la zpraIo┗áﾐa ┗ předIhozíﾏ projektu MAP, je ﾐutﾐé aktualizo┗at ﾐa základě 
ﾐo┗ýIh/aktualizo┗aﾐýIh dat a iﾐforﾏaIí z úzeﾏí. )áro┗eň ﾏusí Hýt zohledﾐěﾐ┞ ┗ýstup┞ )á┗ěrečﾐé 
sebehodﾐotíIí zprá┗┞ z předIhozího projektu MAP. Postup aktualizaIe aﾐal┞tiIké části je ﾐásledujíIí: 

A/ヱ. V┞t┗ořeﾐí podkladů pro aktualizaIi aﾐal┞tiIké části 

Podklad┞ ┗┞t┗áří RT MAP a posk┞tuje je:  

– školáﾏ, 
– jedﾐotli┗ýﾏ PS, 
– ŘV MAP, 
– ┗eřejﾐosti ┗ ráﾏIi koﾐzultačﾐího procesu. 

 

Podklad┞ oHsahují:  

 Doplﾐěﾐí pozﾐatků z aktuálﾐíIh e┝istujíIíIh strategiIkýIh záﾏěrů a dokuﾏeﾐtů ┗ úzeﾏí pro 
oHlast ┗zdělá┗áﾐí, pokud došlo k jejiIh aktualizaIi, ﾐeHo H┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ ﾐo┗é. 

 Agrego┗aﾐé ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí, posk┞tﾐuté ŘO OP VVV realizačﾐíﾏ týﾏůﾏ MAP.  

 Agrego┗aﾐé Popis┞ potřeH škol, které jedﾐotli┗é zapojeﾐé škol┞ zpraIo┗al┞ ┗ podakti┗itě ヲ.Α 
v pr┗ﾐí ┗lﾐě/agrego┗aﾐé Popis┞ potřeH škol, které jedﾐotli┗é zapojeﾐé škol┞ zpraIo┗al┞ 
v podakti┗itě ヲ.Α ┗ druhé ┗lﾐě. 
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 PrůHěžﾐé ┗┞hodﾐoIeﾐí ﾐaplňo┗áﾐí ročﾐího akčﾐího pláﾐu z předIhozího oHdoHí – stav 

realizaIe koﾐkrétﾐíIh akti┗it ふﾐaplňo┗áﾐí akti┗it prostředﾐiIt┗íﾏ realizaIe růzﾐýIh projektů 
realizo┗aﾐýIh ﾐa úzeﾏí ┗četﾐě projektů tz┗. šaHloﾐ, ┗ průHěhu realizaIe projektu i ﾐaplňo┗áﾐí 
aktivit implementace v projektu MAP II apod.ぶ a tíﾏ i ﾐaplňo┗áﾐí jedﾐotli┗ýIh Iílů ┗ prioritáIh 
SR MAP. 

 IﾐforﾏaIe o stá┗ajíIíﾏ sta┗u čteﾐářské, ﾏateﾏatiIké a digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐkluzi┗it┞ 
v úzeﾏí MAP ┗četﾐě sro┗ﾐáﾐí se situaIí ┗ ČR. K zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIe se ┗┞užijí agrego┗aﾐé 
Popis┞ potřeH škol ふpodakti┗ita ヲ.Αぶ za Ielé úzeﾏí MAP a ┗ýročﾐí a aktuálﾐí teﾏatiIké zprá┗┞ 
České školﾐí iﾐspekIe a zprá┗┞ o šetřeﾐí PISA, TALIS ┗ ČR ﾐeHo jiﾐé ﾏeziﾐárodﾐí studie.  
 

 

A/2. Revize aﾐalýz┞ sta┗u a potřeH, SWOT3 analýz, ideﾐtifikaIe příčiﾐ 

„Podklad┞ k aﾐal┞tiIké části“ jsou ┗stupﾐíﾏi ﾏateriál┞ k diskusi u┗ﾐitř jedﾐotli┗ýIh PS. RT MAP je zašle 
v dostatečﾐéﾏ předstihu před jedﾐáﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh PS jejiIh čleﾐůﾏ. Diskuze PS H┞ ﾏěla jít do 
hlouHk┞ proHléﾏu, tzﾐ., že předﾏěteﾏ ﾏusí Hýt ﾐejeﾐ ideﾐtifikaIe proHléﾏů, ale přede┗šíﾏ 
ideﾐtifikaIe příčiﾐ daﾐého proHléﾏu -  ted┞ odhalit pra┗é příčiﾐ┞ stá┗ajíIího sta┗u, ﾐejeﾐ popiso┗at 
proHléﾏ┞ ﾐeHo potřeH┞. Cíleﾏ popisu příčiﾐ proHléﾏu je ﾐajít hla┗ﾐí dů┗od┞, které zapříčiﾐil┞ jeho 

vznik, a s┞stéﾏo┗ě oﾏezit do HudouIﾐa jeho další ﾏožﾐý ┗ýsk┞t. Na základě určeﾐýIh příčiﾐ pak 
┗ýstupeﾏ jedﾐáﾐí PS Hude i speIifikaIe ﾏožﾐýIh ﾐápra┗ﾐýIh kroků, aktualizaIe ﾐá┗rhu priorit a Iílů 
k jedﾐotli┗ýﾏ prioritáﾏ do SR MAP a propojeﾐí s aktivitami ve SR MAP a ﾐásledﾐě s koﾐkrétﾐíﾏi 
aktivitami v akčﾐíﾏ pláﾐu.  

Výstupeﾏ práIe praIo┗ﾐíIh skupiﾐ je re┗ize aﾐalýz┞ sta┗u a potřeH aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí 
a revize SWOT-ン aﾐalýz. Re┗ize SWOT-ン aﾐalýz┞ se pro┗ádí: 

– pokud došlo k ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ zﾏěﾐáﾏ a posuﾐůﾏ v hodﾐoIeﾐí situaIe ﾐa základě 
aktualizo┗aﾐýIh podklado┗ýIh iﾐforﾏaIí, 

– pokud stá┗ajíIí SWOT-ン aﾐalýza ┗e s┗ýIh slaHýIh stráﾐkáIh ﾐeHo ohrožeﾐíIh oHsahuje popis 
proHléﾏů a potřeH, ale ﾐe popis příčiﾐ. Re┗ido┗aﾐá SWOT-ン aﾐalýza H┞ ﾏěla odrážet pra┗é 
příčiﾐ┞ proHléﾏů tak, aH┞ ﾐa┗azujíIí ﾐá┗rh┞ akti┗it přiﾐesl┞ sprá┗ﾐá řešeﾐí. JedﾐoduIhá 
poﾏůIka při hledáﾐí příčiﾐ proHléﾏů: při diskusi u každého proHléﾏu pokládáﾏe Α┝ otázku 
„Proč?“ a „Co ještě o toﾏto proHléﾏu ┗íﾏe?“ a „Kde k toﾏu ﾏáﾏe důkaz┞?“ 

– pokud dří┗e pro┗edeﾐá SWOT aﾐalýza ﾐezahrﾐuje ┗šeIhﾐ┞ aspekt┞ tří ﾐíže u┗edeﾐýIh 
po┗iﾐﾐýIh téﾏat. 

 

Po┗iﾐﾐě se pro┗ádí  SWOT-ン aﾐalýz┞  pro po┗iﾐﾐá téﾏata: 

– podpora čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka,  

– podpora ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka, 

– podpora roz┗oje k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  
 

SWOT-ン aﾐalýza oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě ン slaHé stráﾐk┞, ン silﾐé stráﾐk┞, ン ohrožeﾐí a ン příležitosti. SlaHé 
stráﾐk┞ a ohrožeﾐí ﾏusí ┗žd┞ sou┗iset s re┗ido┗aﾐou SWOT, ﾐásledﾐě popiso┗at příčiﾐ┞ proHléﾏů 
s ﾐá┗rheﾏ koﾐkrétﾐíIh kroků ﾐa jejiIh řešeﾐí s ﾐásledﾐou ┗azHou ﾐa ﾐa┗rho┗aﾐé akti┗it┞. 

 

A/ン. Doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIí o potřeHáIh iﾐ┗estiI ┗e školáIh a stupﾐi připra┗eﾐosti  
– RT MAP doplﾐí zjištěﾐé aktuálﾐí iﾐforﾏaIe o potřeHáIh iﾐ┗estiI jako základ pro HudouIí zﾏěﾐ┞ 

ve SR MAP.  
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– Aﾐal┞tiIká část ﾏusí oHsaho┗at popis potřeH iﾐ┗estiI ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa další aﾐal┞tiIká zjištěﾐí 
v úzeﾏí. Popis iﾐ┗estiI ﾏusí oHsaho┗at stupeň připra┗eﾐosti iﾐ┗estiIe. Pokud již e┝istují 
k iﾐ┗estičﾐíﾏu záﾏěru dohod┞ o iﾐ┗estiIíIh ┗ ﾏístě ﾐeHo souhlas zřizo┗atele se zařazeﾐíﾏ 
záﾏěru do taHulk┞ iﾐ┗estičﾐíIh priorit StrategiIkého ráﾏIe, u┗ede tuto skutečﾐost realizačﾐí 
týﾏ ┗žd┞ k daﾐé iﾐ┗estiIi. 

 

A/4. AktualizaIe hla┗ﾐíIh proHléﾏů k řešeﾐí, popis jejiIh příčiﾐ a ﾐá┗rh řešeﾐí 
Podklad┞, re┗ido┗aﾐé SWOT-ン a iﾐforﾏaIe o potřeHáIh iﾐ┗estiI ┗e školáIh jsou podkladeﾏ pro další 
jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ.  

Výstupeﾏ jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ je: 

 a) aktualizaIe hla┗ﾐíIh proHléﾏů k řešeﾐí ┗ oHdoHí do roku ヲヰヲン jako základ pro aktualizaIi priorit 
v další části proIesu ふdoplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh ﾐeHo přeforﾏulo┗áﾐí stá┗ajíIíIh již dří┗e ukot┗eﾐýIh hla┗ﾐíIh 
proHléﾏůぶ, popř. i ┗┞puštěﾐí již dří┗e ukot┗eﾐýIh hla┗ﾐíIh proHléﾏů, pokud je tako┗ý postup 
zdů┗odﾐitelﾐý ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa ┗šeIhﾐ┞ podklad┞, se kterýﾏi PS praIují, 

b) popis příčiﾐ ┗┞HraﾐýIh hla┗ﾐíIh proHléﾏů tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé ﾐásledﾐě ﾐa┗rho┗at řešeﾐí zaIíleﾐé 
ﾐa podstatu proHléﾏu. Pokud u již ┗ ﾏiﾐulosti ukot┗eﾐýIh hla┗ﾐíIh proHléﾏů ﾐejsou ideﾐtifiko┗áﾐ┞ 
příčiﾐ┞, je třeHa je doplﾐit a ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa to z┗ážit, zda pů┗odﾐě ﾐa┗rho┗aﾐá řešeﾐí Iílí ﾐa podstatu 
proHléﾏu. Pokud toﾏu tak ﾐeﾐí, je třeHa ﾐa┗rho┗aﾐá řešeﾐí aktualizo┗at, ﾐa┗rhﾐout jiﾐá 
a ﾐe┗┞ho┗ujíIí ┗┞pustit. Saﾏozřejﾏě ﾏohou Hýt ideﾐtifiko┗áﾐ┞ příčiﾐ┞, u kterýIh partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí 
ﾐeﾏůže speIifiko┗at ﾐápra┗ﾐé krok┞, které H┞ H┞lo ﾏožﾐé realizo┗at ﾐa úro┗ﾐi úzeﾏí, protože příčiﾐa 
je způsoHeﾐa faktor┞ ﾏiﾏo úzeﾏí. U popisu tako┗é příčiﾐ┞ Hude tato skutečﾐost u┗edeﾐa 
a zdů┗odﾐěﾐa a PS ji pak dále ﾐerozpraIo┗á┗ají ふﾐapř. příčiﾐa je způsoHeﾐa s┞stéﾏo┗ýﾏ ﾐasta┗eﾐíﾏ, 
jehož řešeﾐí ﾐeﾐí ┗ půsoHﾐosti a koﾏpeteﾐIi žádﾐého suHjektu ┗ partﾐerst┗íぶ.  
Bod┞ aぶ a Hぶ jsou ted┞ pro┗ázaﾐé a oHsahují i ﾐá┗rh koﾐkrétﾐíIh kroků řešeﾐí daﾐého proHléﾏu. 

Následﾐé krok┞ B a C ﾐeﾐí ﾏožﾐé realizo┗at Hez k┗alitﾐě zpraIo┗aﾐé aﾐal┞tiIké části.   

 

B. Pláﾐo┗áﾐí – aktualizaIe strategiIké části  
 

Cíleﾏ akti┗it┞ je ﾐalezeﾐí shod┞ ﾐa dlouhodoHé/středﾐědoHé ┗izi do r. ヲヰヲン pro roz┗oj ┗ oHlasti 
předškolﾐího a základﾐího ┗zdělá┗áﾐí. V této fázi ještě ﾐejsou určo┗áﾐ┞ koﾐkrétﾐí dílčí krok┞/akti┗it┞, 
ale pouze jejiIh „ráﾏeI“.  

Cíleﾏ tohoto ráﾏIe je přede┗šíﾏ zajistit ﾐásledﾐou korekIi akčﾐího pláﾐu a koﾐkrétﾐíIh akti┗it tak, 
aH┞ ﾐedoIházelo k odIhýleﾐí od hla┗ﾐíIh priorit strategie. To zﾐaﾏeﾐá, že strategie slouží jako 
refereﾐčﾐí ráﾏeI akčﾐíﾏ pláﾐůﾏ a akti┗itáﾏ a jejíﾏ úkoleﾏ je zajistit koﾐIeﾐtraIi a Iíleﾐí akti┗it ﾐa 
prioritﾐí proHléﾏo┗é oHlasti. V průHěhu realizaIe této části proIesu dojde k aktualizaci vize do roku 

ヲヰヲン a zpraIo┗áﾐí ﾐá┗rhu a ﾐásledﾐéﾏu ┗ýHěru priorit. Na základě těIhto čiﾐﾐostí Hude aktualizo┗áﾐa 
strategiIká část MAP ふ┗olﾐá forﾏa zpraIo┗áﾐíぶ a SR MAP do roku ヲヰヲン. 

AktualizaIe strategie ﾏusí Hýt projedﾐáﾐa ┗ ráﾏIi partﾐerst┗í.  

B/1. Aktualizace vize do roku 2023 

Pr┗ﾐíﾏ krokeﾏ je projedﾐáﾐí ┗ýstupů z aktualizo┗aﾐé aﾐal┞tiIké části ﾐa úro┗ﾐi PS. Je ﾏožﾐé, že 
jedﾐotli┗é PS se ﾐa základě projedﾐáﾐí podkladů z aktualizo┗aﾐé aﾐal┞tiIké části shodﾐou ﾐa toﾏ, že 
┗izi do roku ヲヰヲン ﾐeﾐí ﾐutﾐé aktualizo┗at. Výstupeﾏ jedﾐáﾐí jedﾐotli┗ýIh PS Hude zdů┗odﾐěﾐí tohoto 
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rozhodﾐutí u┗edeﾐé ┗ zápisu z jedﾐáﾐí daﾐé PS. RT MAP pak o této skutečﾐosti iﾐforﾏuje dotčeﾐou 
┗eřejﾐost a realizuje koﾐzultačﾐí proIes. RT MAP pak případﾐé podﾐět┞ a připoﾏíﾐk┞ z koﾐzultačﾐího 
proIesu předloží k projedﾐáﾐí ŘV MAP, který ještě ┗ toﾏto kroku ﾏůže ﾐa┗rhﾐout zﾏěﾐ┞ ┗ize ﾐeHo 
pot┗rdí rozhodﾐutí ┗izi ﾐeaktualizo┗at.  

V případě, že je identifikována potřeHa ふa to ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐou PSぶ ﾐa základě aktualizo┗aﾐé aﾐal┞tiIké 
části aktualizo┗at ┗izi do roku ヲヰヲン, jedﾐotli┗é PS projedﾐají ﾐá┗rh┞ ﾐa tuto aktualizaIi. Výstup┞ 
z jedﾐáﾐí zpraIuje RT MAP do aktualizo┗aﾐé ┗ize a ﾐásledﾐě podle koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu realizuje 
koﾐzultačﾐí proIes k aktualizo┗aﾐé ┗izi. Po zapraIo┗áﾐí podﾐětů a připoﾏíﾐek z koﾐzultačﾐího proIesu 
předkládá RT fiﾐálﾐí ﾐá┗rh ┗ize k projedﾐáﾐí a sIh┗áleﾐí ŘV MAP.  

B/2. Projedﾐáﾐí Ná┗rhu aktualizaIe priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí v úzeﾏí MAP jedﾐotli┗ýﾏi PS 

RT MAP zpraIuje ﾐa základě ┗šeIh podkladů a ┗ýstupů z jedﾐáﾐí PS k aktualizaIi aﾐal┞tiIké části 
aktualizo┗aﾐý Ná┗rh priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí MAP, a to ┗četﾐě popisu ┗azeH jedﾐotli┗ýIh 
priorit ﾐa e┝istujíIí strategie. Teﾐto ﾐá┗rh ﾐásledﾐě předloží k projedﾐáﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh PS, které je 
ještě ﾏohou upra┗it či doplﾐit. Výstup┞ z jedﾐáﾐí jedﾐotli┗ýIh PS zapraIuje RT MAP do 
projedﾐá┗aﾐého dokuﾏeﾐtu. 

I zde platí, že ﾐa základě aktualizo┗aﾐé aﾐal┞tiIké části ﾏůže RT MAP ﾐeHo ﾐásledﾐě jedﾐotli┗ě 
┗šeIhﾐ┞ PS dojít k zá┗ěru, že aktualizaIe těIhto podkladů zpraIo┗aﾐýIh ┗ předIhozíﾏ projektu MAP 
ﾐeﾐí ﾐutﾐá. )dů┗odﾐěﾐí tako┗ého zá┗ěru Hude u┗edeﾐo ┗ zápisu z jedﾐáﾐí daﾐé PS. Pokud ﾏiﾐiﾏálﾐě 
jedﾐa PS doporučí aktualizaIi priorit, ﾏusí RT MAP Ná┗rh aktualizaIe priorit zpraIo┗at. 

B/3. Iﾐforﾏo┗áﾐí o ┗ýstupu jedﾐáﾐí PS – realizaIe koﾐzultačﾐího proIesu 

RT MAP iﾐforﾏuje o zá┗ěreIh jedﾐáﾐí PS ふ┗ podoHě Ná┗rhu priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐíぶ škol┞ ┗ úzeﾏí 
a širokou ┗eřejﾐost. Vzhledeﾏ k základﾐíﾏ priﾐIipůﾏ realizaIe MAP i teﾐto krok ﾏusí splňo┗at kritéria 
koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí, ted┞ zapojeﾐí Io ﾐejširšího spektra jedﾐotli┗ýIh aktérů. RT MAP ﾏusí ted┞ 
realizo┗at jedﾐotli┗é krok┞ koﾐzultačﾐího proIesu podle koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu.   

RT MAP zpraIuje ┗ýsledk┞ koﾐzultačﾐího proIesu do fiﾐálﾐího Ná┗rhu priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí úzeﾏí. 
Teﾐto fiﾐálﾐí Ná┗rh Hude předložeﾐ k projedﾐáﾐí, ┗ýHěru priorit a Iílů do SR MAP a jejiIh sIh┗áleﾐí ŘV 
MAP.   

B/4. AktualizaIe ┗ýHěru priorit do SR MAP – Dohoda o prioritáIh 

Sﾏ┞sleﾏ je ﾐa┗ázat ﾐa již ┗┞t┗ořeﾐý StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン. Cíleﾏ je ted┞ re┗ido┗at 
a aktualizo┗at již staﾐo┗eﾐé priorit┞. Neﾐí ted┞ ﾐutﾐé koﾏpletﾐě přepraIo┗á┗at SR MAP a Dohodu o 
prioritáIh, které H┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ ┗ předIhozíﾏ projektu MAP, ﾏůže jít pouze o doplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh ﾐeHo 
úpra┗┞ stá┗ajíIíIh priorit. 

Na základě ┗šeIh předIhozíIh kroků je ﾐezH┞tﾐé staﾐo┗it/upra┗it priorit┞, které Hudou ukot┗eﾐ┞ ┗e 
SR MAP. V┞Iházíﾏe přitoﾏ z fiﾐálﾐího aktualizo┗aﾐého Ná┗rhu priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí. Ve ┗ětšiﾐě 
případů dojde k doplﾐěﾐí, ﾐeHo ﾐaopak odstraﾐěﾐí ﾐěkterýIh priorit, které již H┞l┞ u┗edeﾐ┞ ┗e SR MAP 
zpraIo┗aﾐéﾏ ┗ předIhozíﾏ projektu MAP, popř. doplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh priorit.  

RT MAP zpraIuje ┗ýstup┞ praIo┗ﾐíIh skupiﾐ pro ŘV MAP k rozhodﾐutí. Předkládá se ﾏiﾐiﾏálﾐě: 

 Re┗ido┗aﾐé SWOT-ン pro po┗iﾐﾐá téﾏata, popř. pro jedﾐotli┗á ┗olitelﾐá téﾏata ふpokud pro ﾐě 
H┞la zpraIo┗áﾐaぶ. 
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 Aktualizo┗aﾐé iﾐforﾏaIe o potřeHáIh iﾐ┗estiI ┗e školáIh a stupﾐi připra┗eﾐosti.  
 Aktualizace hla┗ﾐíIh proHléﾏů k řešeﾐí ┗četﾐě popisu jejiIh příčiﾐ a ﾐá┗rh┞ řešeﾐí těIhto 

proHléﾏů ┗e ┗azHě ﾐa defiﾐo┗aﾐé t┞p┞ akti┗it ┗ SR MAP ふakti┗it┞ škol, akti┗it┞ spolupráIe – viz 

ﾐížeぶ.   
 Ná┗rh priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, které ┗ soHě Hudou odrážet po┗iﾐﾐá i další téﾏata a o kterýIh 

se bude jednat v proIesu staﾐo┗eﾐí priorit a staﾐo┗eﾐí Iíle/Iílů ┗ těIhto prioritáIh do SR MAP.  
 

ŘV MAP ﾏůže ro┗ﾐěž ┗ průHěhu projedﾐá┗áﾐí podkladů upra┗it či doplﾐit ﾐá┗rh┞ z praIo┗ﾐíIh skupiﾐ. 
ŘV MAP z Ná┗rhu priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí ┗┞Here priorit┞, které Hudou zařazeﾐ┞ do SR MAP. 
Výstupeﾏ jedﾐáﾐí ŘV MAP je sIh┗áleﾐí ┗šeIh projedﾐá┗aﾐýIh dokuﾏeﾐtů a koﾐečﾐý ┗ýHěr priorit pro 
SR MAP – ┗zﾐiká Dohoda o prioritáIh/ její aktualizaIe. Metod┞ prioritizaIe priorit jsou u┗edeﾐ┞ 
v Inspiroﾏatu č. ヴ Metod┞ prioritizaIe20. Pokud v ﾐá┗azﾐosti ﾐa předIhozí krok┞ dojde ŘV MAP 
k zá┗ěru, že priorit┞ ┗ SR MAP ﾐeﾐí ﾐutﾐé aktualizo┗at, Hude tato skutečﾐost u┗edeﾐa ┗ zápisu z jedﾐáﾐí 
ŘV ┗četﾐě zdů┗odﾐěﾐí tako┗ého postupu. 

B/5. Staﾐo┗eﾐí ﾐeHo aktualizaIe Iílů k jedﾐotli┗ýﾏ prioritáﾏ SR MAP 

Ke sIh┗áleﾐýﾏ aktualizo┗aﾐýﾏ prioritáﾏ SR MAP je ﾐezH┞tﾐé ﾐásledﾐě aktualizo┗at staﾐo┗eﾐé Iíle. 

Ke každé prioritě se staﾐo┗í jedﾐotli┗é Iíle k jejiIh ﾐaplﾐěﾐí. Počet Iílů ﾐeﾐí určeﾐ. Cíle ﾐa┗rhují 
jedﾐotli┗é PS. PS H┞ ﾏěl┞ staﾐo┗it tako┗é Iíle, jejiIhž ﾐaplﾐěﾐí je z┗ládﾐutelﾐé kapaIitaﾏi ┗ úzeﾏí 
a jejiIh ﾏožﾐostﾏi ふkoﾏpeteﾐIeﾏiぶ a záro┗eň ┗ čase ふted┞ do roku ヲヰヲンぶ. Jedﾐotli┗é Iíle ﾏohou Hýt 
z těIhto dů┗odů také rozděleﾐ┞ ┗ čase ふﾐěkteré Iíle Hude ﾏožﾐé ﾐaplňo┗at dří┗e/┗ krátkéﾏ časo┗éﾏ 
úseku, ﾐěkteré Iíle Hude ﾏožﾐé ﾐaplňo┗at až ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa jiﾐé a ﾐěkteré Iíle ﾏohou Hýt ﾐaplﾐěﾐ┞ 
jeﾐ ﾐa základě dlouhodoHýIh akti┗itぶ. Výstup┞ z jedﾐáﾐí jedﾐotli┗ýIh PS jsou zpraIo┗áﾐ┞ RT MAP a jsou 

o nich iﾐforﾏo┗áﾐ┞ škol┞ ┗ úzeﾏí a široká ┗eřejﾐost. RT MAP opět ﾏusí realizo┗at jedﾐotli┗é krok┞ 
koﾐzultačﾐího proIesu podle koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu.  Jakﾏile je ukoﾐčeﾐ koﾐzultačﾐí proIes 
k jedﾐotli┗ýﾏ Iílůﾏ, zohledﾐěﾐ┞ připoﾏíﾐk┞ a ﾐáﾏět┞ dotčeﾐé ┗eřejﾐosti, projedﾐá a sIh┗álí fiﾐálﾐí 
podoHu Iílů ┗ jedﾐotli┗ýIh prioritáIh ŘV MAP.  

NezH┞tﾐýﾏ předpokladeﾏ je, že jedﾐotli┗é PS při projedﾐá┗áﾐí praIují se SR MAP do roku ヲヰヲン, který 
H┞l zpraIo┗áﾐ ┗ předIhozíﾏ projektu MAP, a v ﾐá┗azﾐosti ﾐa podklad┞ z aktualizo┗aﾐýIh sIh┗áleﾐýIh 
dokuﾏeﾐtů z aﾐal┞tiIké části ふ┗četﾐě aktualizo┗aﾐýIh sIh┗áleﾐýIh prioritぶ pro┗ádějí úpra┗┞ stá┗ajíIíIh 
Iílů ﾐeHo doplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh Iílů, případﾐě staﾐo┗eﾐí Iílů k ﾐo┗ě zařazeﾐýﾏ prioritáﾏ.  

Opět platí, že pokud ﾐa základě předIhozíIh kroků ┗ této podakti┗itě se ┗šeIhﾐ┞ PS shodﾐou, že ﾐeﾐí 
třeHa Iíle aktualizo┗at, Hude tato skutečﾐost ┗četﾐě zdů┗odﾐěﾐí uvedena v zápisu z jedﾐáﾐí každé 
jedﾐotli┗é PS.  

 

 

 

                                                           
20 Iﾐspiroﾏat┞ ﾐa┗azují ﾐa te┝t Postupů MAP a oHsahují příklad┞ k ﾏožﾐéﾏu ┗┞užití při aktualizaIi MAP a ostatﾐíIh akti┗itáIh. 
Nejedﾐá se o řízeﾐou dokuﾏeﾐtaIi, kterou je realizátor projektu po┗iﾐﾐý dodržo┗at a ﾐejsou součástí rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotaIe. Jedﾐotli┗é iﾐspiroﾏat┞ jsou dostupﾐé ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh projektu StrategiIké řízeﾐí a akčﾐí pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh 
a v úzeﾏí www.nidv.cz. 

http://www.nidv.cz/
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Proces Kdo 

zpraIo┗á┗á/sIh┗aluje 

Výstup Co navazuje  

Ná┗rh priorit Realizačﾐí týﾏ )praIo┗aﾐý Ná┗rh 

priorit 

Projedﾐáﾐí ┗ PS 

Jedﾐáﾐí PS RT MAP/PS Aktualizo┗aﾐý 
Ná┗rh priorit 

 Koﾐzultačﾐí proIes 

Koﾐzultačﾐí proIes RT MAP/aktéři ┗ úzeﾏí Ná┗rh priorit se 
zapraIo┗aﾐýﾏi 
připoﾏíﾐkaﾏi 

Jedﾐáﾐí ŘV 

Jedﾐáﾐí ŘV ŘídíIí ┗ýHor V┞Hraﾐé 
a sIh┗áleﾐé priorit┞ 
do SR MAP  

Staﾐo┗eﾐí Iílů 

Staﾐo┗eﾐí Iílů PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ Staﾐo┗eﾐé Iíle 
k jedﾐotli┗ýﾏ 
prioritáﾏ ┗ SR MAP 

Koﾐzultačﾐí proIes 

Koﾐzultačﾐí proIes RT MAP/Jedﾐotli┗í 
aktéři ┗ úzeﾏí, široká 
┗eřejﾐost 

 Staﾐo┗eﾐí Iílů Projedﾐáﾐí a sIh┗áleﾐí 
v ŘV MAP 

Jedﾐáﾐí ŘV ŘídíIí ┗ýbor Staﾐo┗eﾐé Iíle  

 

 

B/6. Iﾐ┗estičﾐí záﾏěr┞ 

 Na┗azujeﾏe ﾐa Priorit┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí ┗e SR MAP. 

 Při prioritizaIi iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů ┗┞Iházíﾏe ze staﾐo┗eﾐýIh Iílů ┗ jedﾐotli┗ýIh prioritáIh SR 
MAP. 

 Iﾐ┗estičﾐí záﾏěr┞ ﾏusí ┗žd┞ Hýt přiřazeﾐ┞ k Iílůﾏ, kterýIh ﾏá Hýt ┗ MAP dosažeﾐo.  
 

Iﾐ┗estičﾐí záﾏěr┞ ﾏusejí podporo┗at plﾐěﾐí alespoň jedﾐoho Iíle staﾐo┗eﾐého pro alespoň jedﾐu 
prioritu daﾐého MAP. Při prioritizaIi iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů je ﾐezH┞tﾐé ┗┞hodﾐotit efekti┗itu, 
┗┞užitelﾐost a udržitelﾐost daﾐého iﾐ┗estičﾐího záﾏěru ┗ koﾐte┝tu úzeﾏí MAP. )ákladﾐíﾏi ﾐástroji 
prioritizaIe jsou Dohoda o potřeHﾐosti a ┗┞užitelﾐosti iﾐ┗estiIe, Dohoda o efekti┗ﾐí ┗┞užitelﾐosti 
investice, Souhlas zřizo┗atele se zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího záﾏěru do SR MAP ふ┗iz taHulka ﾐíže Dohody 

o iﾐ┗estiIíIh ┗ ﾏístěぶ.  

PrioritizaIe iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů ﾏůže Hýt zahrﾐuta do čiﾐﾐosti PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí, která s┗á 
doporučeﾐí předá┗á ŘV MAP. Další teIhﾐik┞ prioritizaIe, které lze ┗┞užít i pro prioritizaIi  iﾐ┗estičﾐíIh 
záﾏěrů, jsou popsáﾐ┞ ┗ Inspiroﾏatu č. ヴ Metod┞ prioritizaIe. 

OrgaﾐizaIe, kterýIh se iﾐ┗estiIe týká, uza┗írají dohod┞ o iﾐ┗estiIíIh ﾐeHo dokládají souhlas zřizo┗atele. 
Cíleﾏ dohod je pot┗rzeﾐí potřeHﾐosti a ┗┞užitelﾐosti iﾐ┗estiIe ┗ úzeﾏí. Dohod┞ o iﾐ┗estiIíIh/Souhlasy 

zřizo┗atele ﾏusejí Hýt uza┗řeﾐ┞ před zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího záﾏěru do SR MAP, a to před jeho 
projedﾐáﾐíﾏ a sIh┗áleﾐíﾏ ŘV MAP. 
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MAP je ži┗ý dokuﾏeﾐt a ﾐá┗rh iﾐ┗estičﾐí akIe ﾏůže ┗zﾐikﾐout kd┞koli ┗ jeho přípra┗ě a po jeho ┗zﾐiku. 
SHěr podﾐětů a ┗┞t┗ářeﾐí dohod k iﾐ┗estičﾐíﾏ potřeHáﾏ ﾏůže proHíhat průHěžﾐě. Požada┗ek ﾐa 
zařazeﾐí iﾐ┗estiIe do MAP ﾏůže ┗zﾐést jakákoli škola ﾐeHo ┗zdělá┗aIí suHjekt ﾐa úzeﾏí MAP. Možﾐost 
začleﾐit požada┗ek iﾐ┗estiIe do MAP se ted┞ ﾐetýká pouze škol zapojeﾐýIh do projektu MAP II, jejiIhž 
zájeﾏ o spolupráIi je dokládáﾐ žadateleﾏ při předkládáﾐí žádosti o podporu do ┗ýz┗┞ MAP II.  

ŘV MAP projedﾐá┗á, aktualizuje a sIh┗aluje ┗žd┞ jedeﾐkrát po šesti ﾏěsíIíIh od data předIhozího 
sIh┗áleﾐí kapitolu k souladu iﾐ┗estičﾐíIh potřeH se SR MAP do roku ヲヰヲン, a to ┗žd┞ po koﾐzultaIi 
s partﾐer┞ ふrealizuje se koﾐzultačﾐí proIes - proHěhﾐe připoﾏíﾐko┗é řízeﾐí a ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐekぶ. 
Tíﾏ se aktualizuje SR MAP do roku ヲヰヲン a pot┗rzeﾐí potřeHﾐosti a ┗┞užitelﾐosti iﾐ┗estiI ┗ úzeﾏí. 
V ráﾏIi aktualizaIe lze pouze přidá┗at ﾐá┗rh iﾐ┗estičﾐí akIe ┗ úzeﾏí, která je ┗ souladu se SR MAP.  

V ﾐěkterýIh případeIh ﾐeﾐí ﾐutﾐé sIh┗áleﾐí souladu iﾐ┗estiIe se StrategiIkýﾏ ráﾏIeﾏ MAP ふiﾐ┗estičﾐí 
záﾏěr┞ t┞pu D, E, F ┗iz taHulka ﾐížeぶ. Pokud je to ┗šak pro realizátor┞ MAP důležité z jiﾐého dů┗odu 
ふﾐapř. potřeHa ﾏít koﾏple┝ﾐí pohled ﾐa potřeH┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏíぶ, ﾏohou taﾏ Hýt ┗ MAP i t┞to 
iﾐter┗eﾐIe u┗edeﾐ┞. Na hodﾐoIeﾐí projektů ﾐa podporu těIhto iﾐ┗estiI při posuzo┗áﾐí žádostí ┗ IROP 
┗šak tato skutečﾐost ﾐeHude ﾏít žádﾐý ┗li┗. 

SIh┗áleﾐí z┗láštﾐí kapitol┞ popisujíIí soulad SR MAP a sIh┗áleﾐýIh ﾐá┗rhů iﾐ┗estiI ŘídíIíﾏ ┗ýHoreﾏ 
pot┗rzuje soulad ﾐá┗rhu iﾐ┗estiIe s MAP.  

V kratšíﾏ ﾐež šestiﾏěsičﾐíﾏ iﾐter┗alu je ﾏožﾐé ┗ kapitole iﾐ┗estičﾐíIh potřeH opra┗o┗at pouze 
prokazatelﾐé adﾏiﾐistrati┗ﾐí Ih┞H┞, ┗e zdů┗odﾐěﾐýIh a prokazatelﾐýIh adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh 
poIh┞HeﾐíIh lze opra┗it klíčo┗ou koﾏpeteﾐIi. Nesﾏí se jedﾐat o přidá┗áﾐí a uHíráﾐí klíčo┗ýIh 
koﾏpeteﾐIí, resp. přidá┗áﾐí a uHíráﾐí iﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů. Na základě tako┗é ﾏiﾏořádﾐé aktualizaIe 
je ﾐutﾐé zﾐo┗u sIh┗álit Ielý SR MAP. 

Aktualizo┗aﾐý StrategiIký ráﾏeI ﾏusí ┗žd┞ oHsaho┗at popis zﾏěﾐ, které Hudou dále ┗ te┝tu Hare┗ﾐě 
┗┞zﾐačeﾐ┞. SIh┗áleﾐý/aktualizo┗aﾐý StrategiIký ráﾏeI MAP je zasláﾐ sekretariátu Regioﾐálﾐí stálé 
koﾐfereﾐIe a jejíﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ je z┗eřejﾐěﾐ ﾐa stráﾐkáIh https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP. Na úzeﾏí hla┗ﾐího 
ﾏěsta Prah┞ ﾏusí Hýt StrategiIký ráﾏeI MAP u┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh ﾏěstské části, resp. 
sprá┗ﾐího oH┗odu ORP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
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Dohod┞ o iﾐ┗estiIíIh ┗ ﾏístě – typy dohod:  

 

Typ investice  Dohoda21   

o iﾐ┗estiIíIh,  
popř.  další 
podﾏíﾐk┞ 

Kdo ┗┞t┗áří dohodu  SIh┗áleﾐí 
souladu 

investice se 

StrategiIkýﾏ 
ráﾏIeﾏ  
MAP –  

ŘídíIí ┗ýHor  
MAP 

a 

Výsta┗Ha ﾐo┗ého ﾐeHo 

ﾐa┗ýšeﾐí kapaIit┞ 
stá┗ajíIího ┗zdělá┗aIího 

zařízeﾐí 
ふzákladﾐí škola, zařízeﾐí pro 

zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí   

– školské zařízeﾐí, 
zařízeﾐí pro ﾐeforﾏálﾐí 

┗zdělá┗áﾐí – NNO). 

Dohoda 

o efekti┗ﾐí 
┗┞užitelﾐosti 

investice 

 

Součástí ﾏůže Hýt 
ﾐapříklad i společﾐé 

řešeﾐí dopra┗ﾐí 
oHslužﾐosti apod. 

)řizo┗atelé škol 
sousedﾐíIh oHIí ┗e 

staﾐo┗eﾐéﾏ školskéﾏ 
oH┗odu spádo┗é škol┞ 22, 

popř. další aktéři 
v ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí 

┗e školskéﾏ oH┗odu, 

Souhlas zřizo┗atele se 
zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího 

záﾏěru do taHulk┞ 
iﾐ┗estičﾐíIh priorit 

StrategiIkého ráﾏIe 

ANO  

b 

Výsta┗Ha, přestavba a 

┗┞Ha┗eﾐí 23 

┗zdělá┗aIíIh 

prostor pro )Š, školské 
zařízeﾐí, NNO 

ふdílﾐ┞, laHoratoře, pozeﾏk┞, 
┗zdělá┗aIí Ieﾐtraぶ – nejde  

o ﾐa┗ýšeﾐí kapaIit┞ 

 

POZOR – zahrnuje tedy  

i ﾐeforﾏálﾐí a zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí 

Souhlas zřizo┗atele 

 

Souhlas zřizo┗atele se 
zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího 

záﾏěru do taHulk┞ 
iﾐ┗estičﾐíIh priorit 

StrategiIkého ráﾏIe 

 Je ﾏožﾐé ふﾐeﾐí po┗iﾐﾐéぶ 
připojit i dohodu ostatﾐíIh 

aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
o ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ého 

┗zdělá┗aIího 

prostoru i pro 

ﾏiﾏoškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí. 

ANO  

c Výsta┗Ha ﾏateřskýIh škol 

Dohoda 

o potřeHﾐosti a 
┗┞užitelﾐosti 

investice 

 

)řizo┗atelé škol sousedﾐíIh 
oHIí ┗e staﾐo┗eﾐéﾏ 

školskéﾏ oH┗odu spádo┗é 
škol┞, popř. další aktéři ┗e 

┗zdělá┗áﾐí ┗e spádo┗é 
oblasti 

ANO 

                                                           
21 Dohod┞ se zřizo┗ateli/Souhlas┞ zřizo┗atelů ﾏusí Hýt uza┗řeﾐ┞ před zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího záﾏěru škol┞/škol do 
StrategiIkého ráﾏIe MAP, a to ﾐejpozději před jedﾐáﾐíﾏ ŘV MAP, ﾐa kteréﾏ Hude strategiIký ráﾏIe MAP projedﾐá┗áﾐ.  
22 Dle ustaﾐo┗eﾐí § ヱΑΒ odst. ヲ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, které upra┗uje ┗┞ﾏezeﾐí, resp. staﾐo┗eﾐí školskýIh oH┗odů spádo┗é škol┞ a společﾐýIh školskýIh 
oH┗odů. 
23 Jedﾐá se o zajištěﾐí efekti┗ﾐího ┗┞užití rekoﾐstruo┗aﾐýIh prostor ﾐeHo prostor zařízeﾐýIh iﾐ┗estiIeﾏi přes IROP – nejedﾐá 
se o Hěžﾐé ┗┞Ha┗eﾐí učeHeﾐ, které lze pořídit ┗ ráﾏIi ﾐeiﾐ┗estiI ┗ OP VVV.     
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Součástí ﾏůže Hýt 
ﾐapříklad i společﾐé 

řešeﾐí dopra┗ﾐí 
oHslužﾐosti apod. 

nebo souhlas 

zřizo┗atele 

Souhlas zřizo┗atele se 
zařazeﾐíﾏ iﾐ┗estičﾐího 

záﾏěru do taHulk┞ 
iﾐ┗estičﾐíIh priorit 

StrategiIkého ráﾏIe 

Je ﾏožﾐé ふﾐeﾐí po┗iﾐﾐéぶ 
připojit i dohodu ostatﾐíIh 

aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
o ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ého 

┗zdělá┗aIího 

prostoru i  pro 

ﾏiﾏoškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí. 
 

d 

Výsta┗Ha dětskýIh 

kluHů, 
ﾐeforﾏálﾐíIh 

zařízeﾐí pro 

předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí 
do ヵ let, zařízeﾐí pro děti od 

ヰ do ン let, ﾏateřskýIh 

Ieﾐter, lesﾐíIh školek 

NE NE NE 

e 

Výsta┗Ha, 
přesta┗Ha a ┗┞Ha┗eﾐí pro 

inkluzi┗ﾐí 
┗zdělá┗áﾐí – 

HezHariéro┗ost, ﾏístﾐost 
pro školﾐí poradeﾐské 

praIo┗iště, s ohledem na 

┗zdělá┗áﾐí dětí s PAS: 

odpočiﾐko┗é ﾏístﾐosti 
apod. 

 

 

NE 

 

 

NE NE 

f 
Iﾐ┗estiIe ┗e školáIh při 

nemocnici 
NE NE NE 

 

B/7. SIh┗áleﾐí SR MAP 

Po ukoﾐčeﾐí ┗šeIh ┗ýše u┗edeﾐýIh proIesů zpraIuje RT MAP ﾐá┗rh fiﾐálﾐí ┗erze koﾏpletﾐího 
aktualizo┗aﾐého SR MAP pro projedﾐáﾐí a sIh┗áleﾐí ŘV MAP.   

ŘV MAP sIh┗aluje aktualizo┗aﾐý StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン, a to ┗četﾐě Dohod┞ o prioritáIh 
a kapitol┞ popisujíIí soulad iﾐ┗estičﾐíIh priorit se StrategiIkýﾏ ráﾏIeﾏ MAP. 

B/8. )praIo┗áﾐí ﾐá┗rhů ﾐeiﾐ┗estičﾐíIh aktivit 

V ráﾏIi MAP jsou k Iílůﾏ staﾐo┗eﾐýﾏ u každé priorit┞ již přiřazeﾐ┞ akti┗it┞, které po┗edou k ﾐaplﾐěﾐí 
těIhto Iílů. Na základě ┗šeIh předIhozíIh realizo┗aﾐýIh čiﾐﾐostí ┗ podakti┗itě pláﾐo┗áﾐí dojde 
saﾏozřejﾏě také k aktualizaIi akti┗it ┗ MAP. Ná┗rh┞ akti┗it k jedﾐotli┗ýﾏ Iílůﾏ SR MAP zpraIo┗á┗ají 
a projedﾐá┗ají jedﾐotli┗é PS.  
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O ┗ýsledku jedﾐáﾐí PS iﾐforﾏuje RT MAP škol┞ a dotčeﾐou ┗eřejﾐost a realizuje koﾐzultačﾐí proIes. Po 
zapraIo┗áﾐí ﾐáﾏětů a připoﾏíﾐek RT MAP zapraIuje fiﾐálﾐí podoHu ﾐá┗rhu akti┗it do strategiIké části 
MAP a předkládá je k projedﾐáﾐí a sIh┗áleﾐí ŘV MAP. 

ŘV MAP projedﾐá┗á, ﾏůže upra┗it ﾐeHo doplﾐit ﾐa┗rho┗aﾐé akti┗it┞ a sIh┗aluje jejiIh fiﾐálﾐí podoHu 
do strategiIké části MAP.  

Ve strategiIké části MAP je ﾏožﾐé k jedﾐotli┗ýﾏ Iílůﾏ SR MAP popsat ﾏiﾐiﾏálﾐě dva typy aktivit: 

 Akti┗it┞ škol a školskýIh zařízeﾐí 
 Akti┗it┞ spolupráIe  

 

Vžd┞ je ﾐutﾐé z┗ážit, jaké t┞p┞ pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it skutečﾐě ﾏohou jejiIh ﾐásledﾐou realizaIí ﾐaplﾐit 
daﾐý Iíl. K jedﾐotli┗ým Iílům ted┞ ﾐeﾏusí Hýt přiřazeﾐ┞ ┗žd┞ ┗šeIhﾐ┞ t┞p┞ akti┗it. Pro koﾏple┝ﾐost je 
ﾏožﾐé popsat i další t┞p┞ akti┗it. 

 Akti┗it┞ škol a školskýIh zařízeﾐí – akti┗it┞ realizo┗atelﾐé u┗ﾐitř jedﾐotli┗ýIh škol a školskýIh 
zařízeﾐí ふŠ)ぶ 

Popisují, jaké akti┗it┞ ﾐa podporu ┗zdělá┗áﾐí žáků a učitelů se pláﾐují ﾐa úro┗ﾐi škol a Š). IﾐforﾏaIe 
o potřeHﾐýIh akti┗itáIh Hude ┗┞plý┗at již z agrego┗aﾐýIh ┗ýsledků dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí, 
posk┞tﾐutého ŘO OP VVV realizačﾐíﾏ týﾏůﾏ MAP. Popis akti┗it škol a Š) ┗zﾐiká ﾐa úzeﾏí MAP 
zejﾏéﾐa z agregaIe Popisů potřeH škol ふpopř. z ┗ýstupů StrategiIkýIh pláﾐů roz┗oje školぶ. Škol┞ Hudou 
v těIhto akti┗itáIh podpořeﾐ┞ jedﾐotli┗ě ┗ projekteIh ┗ ráﾏIi zjedﾐodušeﾐého fiﾐaﾐIo┗áﾐí ふšaHloﾐ┞ぶ. 
Může se o┗šeﾏ také jedﾐat ﾐapř. o akti┗it┞ škol ﾐeHo Š), které ﾏohou t┞to suHjekt┞ realizo┗at Hez 
ﾐutﾐosti fiﾐaﾐčﾐí podpor┞, ﾐeHo akti┗it┞ jedﾐotli┗ýIh škol a Š) hrazeﾐé z jiﾐýIh zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí, ﾐež 
je OP VVV.  

 Akti┗it┞ spolupráIe - spolupráIe ﾏezi školaﾏi a ﾏezi školaﾏi a ostatﾐíﾏi aktér┞ ┗e 
┗zdělá┗áﾐí 

Akti┗it┞ spolupráIe jsou ┗hodﾐýﾏ podkladeﾏ pro koﾐkretizaIi ﾐá┗azﾐýIh projektů, které ﾏohou Hýt 
fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ z růzﾐýIh zdrojů ふﾏístﾐíIh, krajskýIh, státﾐíIh, e┗ropskýIhぶ podle jejiIh po┗ah┞ 
a dostupﾐosti zdrojů. V┞užití iﾐforﾏaIí z MAP pro zaIíleﾐí ┗ýze┗ ┗ OP VVV je popsáﾐo ┗ kapitole Role 
MAP při zaIíleﾐí ﾐásledﾐé podpor┞ projektů z OP VVV a dalšíIh zdrojů.  

V┞t┗ářeﾐí akti┗it spolupráIe je ┗íIe ﾐáročﾐé ﾐa čas a zapojeﾐí praIo┗ﾐíků škol.  Moti┗aIí pro zapojeﾐí 
praIo┗ﾐíků škol je ﾐásledﾐá realizaIe ﾐapláﾐo┗aﾐýIh akti┗it spolupráIe. Podpora zapojeﾐí škol 
do přípra┗┞ akti┗it spolupráIe ﾏůže proHíhat ┗ ráﾏIi po┗iﾐﾐé podakti┗it┞ ヲ.Α Podpora škol 
v pláﾐo┗áﾐí, ┗ ráﾏIi které jsou uzﾐatelﾐé ﾐáklad┞ ﾐa fiﾐaﾐčﾐí ohodﾐoIeﾐí určeﾐýIh praIo┗ﾐíků škol 
jako čleﾐů odHorﾐého realizačﾐího týﾏu.   

Každá akti┗ita spolupráIe Hude oHsaho┗at teﾐto popis: Iíl akti┗it┞, popis akti┗it┞, úzeﾏí dopadu, 
odpo┗ědﾐou osoHu, ideﾐtifikaIi poteﾐIioﾐálﾐího ﾐositele a t┞pu partﾐerů, přiHližﾐý časo┗ý páﾐ 
realizaIe, odhad fiﾐaﾐčﾐíIh ﾐákladů, počet a t┞p škol zapojeﾐýIh ┗ ráﾏIi práIe s Iílo┗ou skupiﾐou, 
ﾏožﾐé zdroje fiﾐaﾐIo┗áﾐí.   

Pokud je to potřeHa, Hude popis akti┗it┞ spolupráIe oHsaho┗at také upozorﾐěﾐí ﾐa akti┗it┞ ﾐeHo 
projekt┞ ┗ úzeﾏí, které jsou koﾏpleﾏeﾐtárﾐí ﾐeHo ┗┞žadují koordiﾐo┗aﾐý přístup tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé 
ﾐa úro┗ﾐi řídiIíIh orgáﾐů koordiﾐo┗at časo┗ý průHěh ┗ýze┗ k předkládáﾐí projektů.  

Do strategiIké části MAP ﾏohou Hýt také zapraIo┗áﾐ┞ další t┞p┞ akti┗it: 
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 Akti┗it┞ dalšíIh aktérů ふsuHjektůぶ ┗e ┗zdělá┗áﾐí – jedﾐá se o akti┗it┞, které jsou realizo┗áﾐ┞ 
u┗ﾐitř těIhto suHjektů. T┞to akti┗it┞ ﾏohou rele┗aﾐtﾐí suHjekty realizovat bez nutnosti 

fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ ﾐeHo jsou hrazeﾐ┞ z jiﾐýIh zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí, ﾐež je OP VVV. 

 Akti┗it┞ spolupráIe - spolupráIe ﾏezi ostatﾐíﾏi aktér┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí. Akti┗it┞ spolupráIe jsou 
┗hodﾐýﾏ podkladeﾏ pro koﾐkretizaIi ﾐá┗azﾐýIh projektů, které ﾏohou Hýt fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ 
z růzﾐýIh zdrojů ふﾏístﾐíIh, krajskýIh, státﾐíIh, e┗ropskýIh – mimo OP VVV) podle jejich 

povahy a dostupﾐosti zdrojů. Jedﾐá se o tako┗é akti┗it┞ spolupráIe, ┗e kterýIh ﾐejsou 
zapojeﾐ┞ škol┞. Např. spolupráIe ﾐěkolika NNO, spolupráIe ﾏístﾐíIh kﾐiho┗eﾐ a ﾏuzeí apod. 

 Akti┗it┞ spolupráIe – akti┗it┞, které Hudou realizo┗áﾐ┞ ┗ ráﾏIi ┗šeIh podakti┗it podpor┞ 
kapacit v akti┗itě ヲ. Rozvoj a aktualizace MAP. 

 

C. Pláﾐo┗áﾐí – aktualizaIe iﾏpleﾏeﾐtačﾐí části – zpraIo┗áﾐí akčﾐíIh pláﾐů 

Cíleﾏ je rozpraIo┗at StrategiIký ráﾏeI do koﾐkrétﾐíIh akti┗it, jejiIhž realizaIí Hude dosažeﾐo 
staﾐo┗eﾐého Iíle. Akčﾐí pláﾐ┞ ﾏusí Hýt ﾐa┗ržeﾐ┞ tak, aH┞ ﾐa seHe ﾐa┗azo┗al┞ a pokrý┗al┞ Ielou doHu 
realizaIe projektu MAP II a ﾏiﾐ. ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. Akčﾐí pláﾐ┞ jsou ale 
ﾐa┗rho┗áﾐ┞ postupﾐě ┗ čase, ﾐikoli┗ ┗šeIhﾐ┞ ﾐajedﾐou. Akčﾐí pláﾐ┞ se zpraIo┗á┗ají ﾐa oHdoHí ﾏiﾐ. ヱヲ 
ﾏěsíIů. Neﾐí ale určeﾐ Ielko┗ý počet akčﾐíIh pláﾐů, které partﾐerst┗í zpraIuje, a ani frekvence jejich 

případﾐé aktualizaIe. Toto zůstá┗á plﾐě ┗ koﾏpeteﾐIi partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí. Je třeHa ┗zít ┗ ú┗ahu, že 
část realizo┗aﾐého projektu MAP II je pokr┞ta ročﾐíﾏ akčﾐíﾏ pláﾐeﾏ ┗┞t┗ořeﾐýﾏ ┗ ráﾏIi realizaIe 
předIhozího projektu MAP. RT MAP ﾏusí sledo┗at ﾐaplňo┗áﾐí jedﾐotli┗ýIh akčﾐíIh pláﾐů, ﾐa základě 
toho ﾐa┗rho┗at jejiIh úpra┗┞. Akti┗it┞, které jsou realizo┗áﾐ┞ ﾐa základě akčﾐíIh pláﾐů, ﾐaplňují 
současﾐě Iíle jedﾐotli┗ýIh priorit SR MAP. Naplňo┗áﾐí akčﾐíIh pláﾐů ﾏusí ted┞ RT MAP ﾏoﾐitoro┗at 
i v ﾐá┗azﾐosti ﾐa aktualizaIi dokuﾏeﾐtaIe MAP.  

V ráﾏIi realizaIe projektu MAP dokládá RT MAP pouze d┗a akčﾐí pláﾐ┞. V průHěhu realizaIe projektu 
spolu s další aktualizo┗aﾐou dokuﾏeﾐtaIí MAP dokládá jedeﾐ akčﾐí pláﾐ ﾐa doHu ﾏiﾐ. ヱヲ ﾏěsíIů. 
Druhý akčﾐí pláﾐ ﾐa doHu ﾏiﾐ. ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu MAP se dokládá společﾐě se 
sIh┗áleﾐýﾏ aktualizo┗aﾐýﾏ fiﾐálﾐíﾏ MAP ﾐejpozději ┗ ZZoR. 

)praIo┗áﾐí akčﾐíIh pláﾐů proHíhá ﾐásledujíIíﾏ postupeﾏ: 

– IdeﾐtifikaIe a zařazeﾐí koﾐkrétﾐíIh akti┗it, které ┗┞Iházejí z jedﾐotli┗ýIh priorit MAP a jejiIh Iílů 
– anotace akti┗it┞, zaﾏěřeﾐí akti┗it┞ – téﾏa, oHsah apod. 

– Staﾐo┗eﾐí zodpo┗ědﾐostí za přípra┗u/realizaIi daﾐé akti┗it┞ ふkdo odpo┗ídá za přípra┗u – 

poteﾐIioﾐálﾐí žadatelぶ. 
– IdeﾐtifikaIe případﾐýIh partﾐerů pro přípra┗u/realizaIi daﾐé akti┗it┞. 

– IdeﾐtifikaIe Iílo┗é skupiﾐ┞, popř. předpokládaﾐého počtu zapojeﾐýIh suHjektů. 

– Staﾐo┗eﾐí terﾏíﾐů přípra┗┞/realizaIe daﾐé akti┗it┞. 

– Staﾐo┗eﾐí zdroje/poteﾐIioﾐálﾐíIh zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí daﾐé akti┗it┞. 

– Staﾐo┗eﾐí iﾐterﾐíIh iﾐdikátorů daﾐé akti┗it┞. 

Iﾐ┗estičﾐí akti┗it┞ ┗ SR MAP ﾏusí podporo┗at realizaIi tz┗. ﾏěkkýIh akti┗it – ted┞ zařazeﾐé koﾐkrétﾐí 
akti┗it┞ škol a akti┗it┞ spolupráIe.  

Do akčﾐího pláﾐu zahrﾐeﾏe i přípra┗ﾐé fáze daﾐýIh akti┗it – ted┞ ﾏožﾐou přípra┗u žádosti o podporu, 

sta┗eHﾐí dokuﾏeﾐtaIe apod. Při staﾐo┗eﾐí terﾏíﾐů je ﾐutﾐé dle zdroje fiﾐaﾐIo┗áﾐí počítat s případﾐou 
prodlevou v zahájeﾐí realizaIe akti┗it┞ podle ﾏa┝iﾏálﾐí délk┞ proIesu hodﾐoIeﾐí daﾐého dotačﾐího 
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titulu, ﾐeHo ﾐaopak se skutečﾐostí, že realizaIe proHíhá již ┗ doHě, kd┞ je tepr┗e hodﾐoIeﾐa žádost 
o dotaci.  

Je třeHa Hrát ┗ ú┗ahu, že z┗eřejﾐěﾐíﾏ akčﾐího pláﾐu posk┞tujeﾏe příležitost dalšíﾏ suHjektůﾏ ┗ úzeﾏí 
┗┞jádřit zájeﾏ spolupraIo┗at ﾐa přípra┗ě/realizaIi daﾐé akti┗it┞. AﾐotaIe akti┗it┞/popis zaﾏěřeﾐí 
akti┗it┞ ﾏusí ted┞ Hýt srozuﾏitelﾐá pro širokou ┗eřejﾐost – ﾏusí z ﾐí Hýt zřejﾏé, Io se ┗ ráﾏIi akti┗it┞ 
Hude odehrá┗at. 

Při přípra┗ě koﾐkrétﾐí akti┗it┞ spolupráIe do akčﾐího pláﾐu zástupIe poteﾐIioﾐálﾐího žadatele ┗žd┞ 
┗┞hledá a oslo┗í ┗ úzeﾏí ke spolupráIi alespoň tři škol┞, které doposud ﾐeH┞l┞ ┗ partﾐerskýIh 

projektech v ﾏiﾐulosti zapojeﾐ┞, a podpoří zapojeﾐí, pokud tako┗é škol┞ o zapojeﾐí proje┗í zájeﾏ. 

Při přípra┗ě koﾐkrétﾐí akti┗it┞ spolupráIe do akčﾐího pláﾐu zástupIe poteﾐIioﾐálﾐího žadatele s RT 

MAP koﾐzultuje akti┗itu spolupráIe z pohledu pláﾐů jedﾐotli┗ýIh škol, koﾐzultuje zájeﾏ jedﾐotli┗ýIh 
škol zapojit se do projektů spolupráIe a akti┗ﾐě s těﾏito školaﾏi koﾏuﾐikuje tak, aH┞ ﾐedoIházelo 
k duHlo┗áﾐí akti┗it a aH┞ H┞l ﾏa┝iﾏálﾐě ┗┞užit poteﾐIiál úzeﾏí.  

Pro přípra┗u a sIh┗áleﾐí akčﾐího pláﾐu RT MAP zajistí podklad┞ a dále zajistí saﾏotﾐou realizaIi 
ﾐásledujíIíIh kroků: 

 

 Jedﾐáﾐí ŘídíIího ┗ýHoru s Iíleﾏ defiﾐo┗áﾐí priorit, které je potřeHa rozpraIo┗at do akčﾐího 
pláﾐu ﾐa další oHdoHí, ﾐá┗rh┞ koﾐkrétﾐíIh akti┗it.  

 Konzultace s partnery – sHěr ﾐáﾏětů pro koﾐkrétﾐí akti┗it┞ škol a akti┗it┞ spolupráIe ┗ daﾐýIh 
prioritáIh pro další oHdoHí. 

 )apojeﾐí partﾐerů do rozhodo┗áﾐí s Iíleﾏ ┗┞t┗ořit ﾐá┗rh pláﾐu akIí pro rozpraIo┗áﾐí priorit, 
saﾏostatﾐá jedﾐáﾐí pro zapraIo┗áﾐí akti┗it spolupráIe – jedﾐáﾐí PS, realizaIe koﾐzultačﾐího 
procesu.  

 Jedﾐáﾐí ŘídíIího ┗ýHoru s Iíleﾏ projedﾐáﾐí ﾐá┗rhů akti┗it ふrealizačﾐí týﾏ připra┗í podklad ﾐa 
základě iﾐforﾏaIí z jedﾐáﾐí PS, popř. dalšíIh platforeﾏぶ. 

 Jedﾐáﾐí ŘídíIího ┗ýHoru s Iíleﾏ projedﾐáﾐí a sIh┗áleﾐí ﾐá┗rhů akti┗it a Ielého akčﾐího pláﾐu. 

 Iﾐforﾏo┗áﾐí partﾐerů o fiﾐálﾐí podoHě akčﾐího pláﾐu ﾐa další oHdoHí.  
 Jedﾐáﾐí ŘídíIího ┗ýHoru k rozhodﾐutí, jaké akti┗it┞ Hudou rozpraIo┗áﾐ┞ do forﾏ┞ logiIkého 

ráﾏIe ﾐeHo projekto┗é fiše. 
 

Výjiﾏka: 

V případeIh, kd┞ ┗ ráﾏIi předIhozího projektu ﾐeH┞l ┗┞t┗ořeﾐ ročﾐí akčﾐí pláﾐ ふpre-MAP) nebo 

úzeﾏí ┗ ráﾏIi předIhozí ┗ýz┗┞ ﾐerealizo┗alo projekt MAP, je třeHa proIes pláﾐo┗áﾐí zahájit t┗orHou 
akčﾐího pláﾐu ﾐa doHu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa již ┗┞t┗ořeﾐý SR MAP. PříjeﾏIe poté 
postupuje ﾐa┗azujíIíﾏi proIes┞ tak, aH┞ doložil požado┗aﾐé ┗ýstup┞ podakti┗it┞ ヲ.Β ┗ požado┗aﾐýIh 
terﾏíﾐeIh. 
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Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.Γ SpolupráIe s iﾐdi┗iduálﾐíﾏ projekteﾏ s┞stéﾏo┗ýﾏ 
StrategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh a ┗ úzeﾏíIh ふSRPぶ 
 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá  

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V ráﾏIi realizaIe Hude proHíhat spolupráIe RT MAP s projekteﾏ 
SRP. Tato spolupráIe Hude proHíhat forﾏou účasti ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
a společﾐýIh koﾐfereﾐIíIh ﾐeHo jiﾐýIh setkáﾐíIh určeﾐýIh 
k ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí, popř. účastí ﾐa jedﾐáﾐí odHorﾐého paﾐelu 
projektu SRP. Účast ﾐa těIhto akti┗itáIh je uzﾐatelﾐou akti┗itou 
┗e ┗ýkazu práIe čleﾐů RT MAP. 
 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Realizo┗aﾐá spolupráIe s projekteﾏ SRP, účast ﾐa akti┗itáIh 
projektu SRP. 

 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Popis způsoHu realizaIe akti┗it┞ spolupráIe s projektem 

SRP v te┝to┗é části rele┗aﾐtﾐí )oR ┗četﾐě oHsahu 
realizo┗aﾐé aktivity. 

 Pot┗rzeﾐí o účasti ﾐa ┗zdělá┗aIí akti┗itě projektu SRP, 
┗┞daﾐé projekteﾏ SRP jedﾐotli┗ýﾏ účastﾐíkůﾏ - čleﾐůﾏ 
RT MAP. 

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Leadership, 
MetodiIká podpora učitele. 
V ráﾏIi této podakti┗it┞ ﾏohou také RT MAP ┗┞uží┗at také růzﾐé forﾏ┞ ﾏetodiIké podpor┞ z projektu 
SRP, které jsou popsáﾐ┞ ┗ kapitole ヴ Postupů MAP II.  
 

 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヱヰ SpolupráIe s ostatﾐíﾏi projekt┞ IPs, IPo koﾐIepčﾐíﾏi 
 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Volitelﾐá  

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V ráﾏIi této podakti┗it┞ Hude proHíhat spolupráIe s dalšíﾏi IPs 
forﾏou ┗ýﾏěﾐ┞ iﾐforﾏaIí ﾐeHo zkušeﾐostí, pláﾐo┗áﾐí 
společﾐýIh akti┗it a jejiIh s┞ﾐergií ┗ úzeﾏíIh. Možﾐou akti┗itou 
je i účast a spolupráIe ﾐa odHorﾐýIh paﾐeleIh těIhto IPs: 
Podpora krajského akčﾐího pláﾐo┗áﾐí ふP-KAPぶ, Podpora Hudo┗áﾐí 
kapaIit pro roz┗oj základﾐíIh pre/graﾏotﾐostí ┗ předškolﾐíﾏ 
a základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí – podpora práIe učitelů ふPPUČぶ, 
Koﾏple┝ﾐí s┞stéﾏ hodﾐoIeﾐí ふKSHぶ, Podpora společﾐého 
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┗zdělá┗áﾐí ┗ pedagogiIké pra┝i ふAPIV Bぶ, Iﾐkluzi┗ﾐí a k┗alitﾐí 
┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏíIh se soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏi lokalitaﾏi a dalšíﾏi 
ふIKVぶ, popř. dalšíIh IPs. 
Dále ﾏůže proHíhat spolupráIe s IPo koﾐIepčﾐíﾏi, KAP a jiﾐýﾏi 
projekt┞ ┗četﾐě projektů hrazeﾐýIh ze zdrojů ﾏiﾏo OP VVV. 
SpolupráIe Hude proHíhat forﾏou setkáﾐí určeﾐýIh k ┗ýﾏěﾐě 
zkušeﾐostí, iﾐforﾏaIí, pláﾐo┗áﾐí akti┗it a jejiIh s┞ﾐergií ┗ ráﾏIi 
úzeﾏí. 

Výsledek realizaIe podaktivity Realizo┗aﾐá spolupráIe s dalšíﾏi IPs ﾐeHo s projekty IPo 

koﾐIepčﾐíﾏi. 
 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe  
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Popis způsoHu realizaIe této akti┗it┞ spolupráIe 
v te┝to┗é části rele┗aﾐtﾐí )oR ┗četﾐě oHsahu realizo┗aﾐé 
aktivity. 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Iﾐkluze, Leadership, 
Meﾐtoriﾐg/ﾏetodiIká podpora.  
Výčet IPs ﾐeﾐí koﾐečﾐý. RT MAP ﾐajdou iﾐforﾏaIe o ┗šeIh realizo┗aﾐýIh IPs ┗e )ﾐalostﾐí dataHázi 
projektu SRP ┗četﾐě koﾐtaktﾐíIh údajů. RealizaIi podakti┗it┞ ヲ.ヱヰ je ┗hodﾐé pro┗ázat s realizaIí 
podakti┗it┞ ヲ.ヱヱ Místﾐí lídři. 
 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ. ヱヱ Místﾐí lídři 
 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Volitelﾐá  

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V každéﾏ MAP, který si ┗┞Here tuto ┗olitelﾐou akti┗itu, Hudou 
realizo┗áﾐa ﾐeforﾏálﾐí setkáﾐí ﾏístﾐíIh lídrů/e┝pertů 
ideﾐtifiko┗aﾐýIh ┗ ráﾏIi práIe jedﾐotli┗ýIh praIo┗ﾐíIh skupiﾐ.  
Tato ﾐeforﾏálﾐí setkáﾐí Hudou realizo┗áﾐa ﾏiﾐ. ヲ┝ ročﾐě, z toho 

d┗ě z těIhto setkáﾐí za doHu realizaIe projektu ﾏohou Hýt 
realizo┗áﾐa ﾐapříklad za účasti faIilitátora ﾐeHo přiz┗aﾐýIh 
odHorﾐíků/ﾏetodiků z iﾐdi┗iduálﾐíIh projektů s┞stéﾏo┗ýIh 
ﾐeHo koﾐIepčﾐíIh.   

Setkáﾐí jsou určeﾐa pro ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí, ┗zájeﾏﾐou iﾐspiraIi 
a refle┝i lídrů ﾐapříč PS ┗ MAP. 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ RealizaIe ﾏiﾐ. ヶ, resp. Β setkáﾐí ふdle délk┞ realizaIe projektuぶ 
lídrů ┗ úzeﾏí za doHu realizaIe projektu. 
 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Prezeﾐčﾐí listiﾐa z každého ﾐeforﾏálﾐího setkáﾐí. 
 Prograﾏ každé realizo┗aﾐé akIe s u┗edeﾐíﾏ Iíle akIe. 

 HodﾐotíIí zprá┗a ふz každého ﾐeforﾏálﾐího setkáﾐí/ 
z každé ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ┗ ČR ﾐeHo v zahraﾐičíぶ. 
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MetodiIký ┗ýklad: 

RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Iﾐkluze, Leadership, 
Meﾐtoriﾐg/ﾏetodiIká podpora, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí.  

Při přípra┗ě ﾐeforﾏálﾐíIh setkáﾐí ﾐeHo ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ふse školou ┗ ČR ﾐeHo ┗ zahraﾐičíぶ je ┗elﾏi 
důležité, aH┞ každá akIe ﾏěla staﾐo┗eﾐ Iíl. Teﾐ ﾏusí Hýt defiﾐo┗áﾐ již při koﾐIipo┗áﾐí prograﾏu 
a oHsahu akIe. Staﾐo┗eﾐý Iíl akIe a ┗┞hodﾐoIeﾐí jeho ﾐaplﾐěﾐí se ﾐásledﾐě u┗ádí do HodﾐotíIí zprá┗┞.  

Ideﾐtifiko┗aﾐí lídři ﾏohou spolupraIo┗at se s┞stéﾏo┗ýﾏ projekteﾏ S┞stéﾏ podpor┞ profesﾐího 
roz┗oje učitelů a ředitelů SYPO, a to i ┗ ráﾏIi ﾏetodiIkýIh kaHiﾐetů ﾐa oHlastﾐí úro┗ﾐi.  

Je ┗hodﾐé také zapojit ﾏístﾐí lídr┞ do spolupráIe s Ieﾐtr┞ kolegiálﾐí podpor┞, která ┗zﾐikají 
v koﾐIepčﾐíIh projekteIh ┗e ┗ýz┗ě Budo┗áﾐí kapaIit pro roz┗oj škol I. Od roku ヲヰヱΓ je ﾏožﾐé ┗┞užít 
┗e ┗┞HraﾐýIh regioﾐeIh spolupráIi s Ieﾐtr┞ podpor┞ graﾏotﾐostí, která ┗zﾐikﾐou ┗ s┞stéﾏo┗éﾏ 
projektu Podpora práIe učitelů ふPPUČぶ. 

V projektu je ﾏožﾐé ┗ ráﾏIi této akti┗it┞ také fiﾐaﾐIo┗at ﾐáklad┞ spojeﾐé se zapojeﾐíﾏ ﾏístﾐíIh lídrů 
do aktivit v úzeﾏí. Místﾐí lídři ideﾐtifiko┗aﾐí ┗ sezﾐaﾏu leaderů, kteří jsou čleﾐ┞ praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, 
ﾏohou Hýt ┗┞sláﾐi ﾐa stáž/studijﾐí Iestu do zahraﾐičí, jejíﾏž Iíleﾏ je ﾐačerpáﾐí iﾐspiraIe a ┗ýﾏěﾐa 
zkušeﾐostí ┗ oHlasti čiﾐﾐosti daﾐé praIo┗ﾐí skupiﾐ┞. Ma┝iﾏálﾐí délka jedﾐé stáže/studijﾐí Iest┞ je ヵ po 
soHě jdouIíIh praIo┗ﾐíIh dﾐí. Každý účastﾐík stáže zpraIuje zprá┗u z cesty a ﾏusí s┗é pozﾐatk┞ předat 
ostatﾐíﾏ čleﾐůﾏ PS, a to formou seﾏiﾐáře/workshopu s předsta┗eﾐíﾏ ┗ýstupů z cesty a jejich 

┗┞užitelﾐosti pro ﾐá┗rh┞ akti┗it spolupráIe a akti┗it škol. )půsoHilýﾏ ﾐákladeﾏ je dohoda o pro┗edeﾐí 
práIe a Iesto┗ﾐé.  )půsoHilýﾏ ┗ýdajeﾏ je i Iesto┗ﾐé do zahraﾐičí ふpouze pro ﾏístﾐí leadery - 

ideﾐtifiko┗aﾐé ┗ sezﾐaﾏu leaderů, kteří jsou  čleﾐ┞ praIo┗ﾐíIh skupiﾐぶ, ﾐeHo do jinýIh škol ┗ ČR pro 
ﾐačerpáﾐí iﾐspiraIe, ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí.  

Koﾐtakt┞ ﾐa realizátor┞ s┞stéﾏo┗ýIh a koﾐIepčﾐíIh projektů jsou součástí )ﾐalostﾐí dataHáze projektu 
SRP v sekIíIh ┗ěﾐo┗aﾐýIh těﾏto projektůﾏ. 
 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヱヲ Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit ŘídiIího ┗ýHoru 

 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ Miﾐiﾏálﾐě ヱ┝ za doHu realizaIe projektu Hude realizo┗áﾐa akIe 
ﾐa podporu zﾐalostﾐíIh kapaIit ŘV MAP ふﾐapříklad seﾏiﾐář 
spojeﾐý s ﾐásledﾐou diskusí, ﾏiﾐikoﾐfereﾐIe apod.ぶ o příčiﾐáIh 
a forﾏáIh ﾐero┗ﾐostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí a jejiIh důsledIíIh pro 
┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ a ﾏožﾐosteIh řešeﾐí.  
Na akIi je ┗žd┞ zajištěﾐo ┗┞stoupeﾐí odHorﾐíka a jeho účast při 
ﾐásledﾐé diskusi, v případě potřeH┞ je přítoﾏeﾐ 
i faIilitátor/ﾏediátor diskuze. 

RealizaIe této akIe je pro┗ázáﾐa s čiﾐﾐostí PS pro ro┗ﾐé 
příležitosti a PS pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí, a to tak, že účastﾐíkeﾏ jedﾐáﾐí 
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ﾏusí Hýt ┗žd┞ zástupIe z těIhto praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a ┗ýstup┞ 
diskuze ŘV ﾏohou Hýt zadáﾐ┞ těﾏto PS k dopraIo┗áﾐí.  
Dále ﾏohou Hýt realizo┗áﾐ┞ i další ┗zdělá┗aIí akIe pro ŘV MAP 
dle potřeH úzeﾏí.  

Výsledek realizaIe podakti┗ity Realizo┗aﾐé akIe pro ŘV MAP.  
 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Prezeﾐčﾐí listiﾐa z každé akIe. 

 Prograﾏ každé realizo┗aﾐé akIe s u┗edeﾐíﾏ Iíle akIe. 

 HodﾐotíIí zprá┗a z každé realizo┗aﾐé akIe.  
 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Leadership, Iﾐkluze.  

Při přípra┗ě akIí ┗ ráﾏIi této podakti┗it┞ je ┗elﾏi důležité, aH┞ každá akIe ﾏěla staﾐo┗eﾐ Iíl. Teﾐ ﾏusí 
Hýt defiﾐo┗áﾐ již při koﾐIipo┗áﾐí prograﾏu a oHsahu akIe. Cíl akIe Hude ted┞ u┗edeﾐ již ┗ programu 

akIe. Staﾐo┗eﾐý Iíl akIe a ┗┞hodﾐoIeﾐí jeho ﾐaplﾐěﾐí se ﾐásledﾐě u┗ádějí do HodﾐotíIí zprá┗┞.  
OHsaheﾏ po┗iﾐﾐě realizo┗aﾐé akIe ふﾏiﾐ. ヱ┝ za doHu realizaIe projektuぶ je posk┞tﾐutí iﾐforﾏaIí 
o příčiﾐáIh a forﾏáIh ﾐero┗ﾐostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí a jejiIh důsledIíIh pro ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ a ﾏožﾐosteIh 
řešeﾐí a ┗┞t┗ářeﾐí podpůrﾐého prostředí. 

Sﾏ┞sleﾏ této podpor┞ zﾐalostﾐíIh kapaIit čleﾐů ŘídíIího ┗ýHoru je sdíleﾐé porozuﾏěﾐí orieﾐtaIi ﾐa 
k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. Nedílﾐou součástí podpor┞ k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí je roz┗oj 
poteﾐIiálu každého žáka. Pro roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka je ﾐezH┞tﾐá ﾐejeﾐ odHorﾐá podpora, ale 
i poziti┗ﾐí postoje žáka a rodiﾐ┞ ke ┗zdělá┗áﾐí a doHré, akIeptujíIí kliﾏa ┗e třídáIh, školáIh a ┗ Ielé 
koﾏuﾐitě.  

Očeká┗aﾐýﾏ příﾐoseﾏ je ote┗řeﾐí ﾐásledﾐé diskuze ﾐa úro┗ﾐi ŘídíIího ┗ýHoru zejﾏéﾐa ┗ těIhto 
téﾏateIh:  

 Podpora škol se slaHšíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi ┗ýsledk┞. 

 Podpůrﾐé a ﾏoti┗ačﾐí sítě pro rodiče dětí se SVP ┗e ┗časﾐé a raﾐé péči. 
 Včasﾐé pláﾐo┗áﾐí a podpora žáků se SVP při ┗stupu do ┗zdělá┗áﾐí a při přeIhodu ﾏezi stupﾐi 

┗zděláﾐí. 
 Dostupﾐost k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro každého dítěte/žáka ┗e školáIh ┗ úzeﾏí. 
 Podpůrﾐé a akIeptujíIí prostředí ┗e školáIh a ┗ úzeﾏí a opatřeﾐí pro řešeﾐí šikaﾐ┞ a diskriﾏiﾐaIe. 

 Možﾐosti zlepšeﾐí spolupráIe s rodiči. 
 Zlepšeﾐí spolupráIe ┗ úzeﾏí a ┗┞uží┗áﾐí ﾏístﾐíIh ﾏiﾏoškolﾐíIh zdrojů pro roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí žáků 

a spolupráIe s rodiči, začleňo┗áﾐí žáků se SVP do ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 
a odstraňo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh Hariér. 

 Selekti┗ﾐost s┞stéﾏu ふpřeIhod┞ ze )Š ﾐa ┗íIeletá g┞ﾏﾐázia, k┗alita ヲ. stupﾐě základﾐíIh školぶ. 
 

Posledﾐí d┗ě téﾏata u┗edeﾐá ﾐíže je ﾏožﾐé ┗e ┗zdělá┗áﾐí ŘV MAP zohledﾐit až od ヱ. ヱ. ヲヰヱΓ 
v ﾐá┗azﾐosti ﾐa z┗eřejﾐěﾐí aﾐalýz┞ segrego┗aﾐýIh škol, která je zpraIo┗á┗áﾐa ┗ ráﾏIi IPs Iﾐkluzi┗ﾐí 
a k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏíIh se soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏi lokalitaﾏi. 
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 Zahájeﾐí diskuze a sezﾐáﾏeﾐí s ﾏožﾐostﾏi pre┗eﾐIe a řešeﾐí škol ohrožeﾐýIh úzeﾏﾐí segregaIí 
a ┗┞t┗ořeﾐí ﾐá┗rhů ﾏístﾐíIh řešeﾐí. Ná┗rh┞ ﾏístﾐíIh řešeﾐí ﾏohou Hýt ┗┞t┗ořeﾐ┞ ┗e spolupráIi 
s Ageﾐturou pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí ふpokud je spolupráIe s ASZ v úzeﾏí ﾐa┗ázáﾐaぶ. 

 Řešeﾐí situaIe škol oslaHeﾐýIh segregaIí pro řešeﾐí odli┗u dětí ﾏajoritﾐí populaIe z iﾐkluzi┗ﾐíIh 
škol ふ„┘hite flight“ぶ, popř. ┗e spolupráIi s Ageﾐturou pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí další téﾏata podle 
speIifiIkýIh potřeH úzeﾏí zaﾏěřeﾐá ﾐa řešeﾐí ﾐero┗ﾐostí a selekti┗it┞ ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu 
ふpokud je spolupráIe s ASZ v úzeﾏí ﾐa┗ázáﾐaぶ. 
 

ŘídiIí ┗ýHor ﾏůže zadat ﾐáﾏět┞ a ┗ýstup┞ z diskuze k dopraIo┗áﾐí PS pro ro┗ﾐé příležitosti nebo PS 

pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí. Na dalšíﾏ jedﾐáﾐí ﾏůže Hýt diskuze oHohaIeﾐa ﾐá┗rh┞ z těIhto PS. 

OHsah případﾐýIh dalšíIh akIí pro čleﾐ┞ ŘV MAP je ┗žd┞ staﾐo┗eﾐ dle ideﾐtifiko┗aﾐýIh potřeH, ﾐa 
jejiIhž potřeHﾐosti se shodﾐe ŘV MAP.  

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヱン Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit – ┘orkshop┞, ┗ýﾏěﾐa 
zkušeﾐostí a další forﾏ┞ podpor┞ kapaIit ┗ téﾏateIh roz┗oje 
k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ V každéﾏ MAP Hudou realizo┗áﾐ┞ akIe ﾐa podporu ┗ýﾏěﾐ┞ 
zkušeﾐostí s ﾏožﾐostí  zapojeﾐí odHorﾐíka forﾏou ┘orkshopů, 
kulatýIh stolů, ﾏiﾐikoﾐfereﾐIí, paﾐelo┗ýIh diskusí, řízeﾐýIh 
diskusí, ┗zájeﾏﾐýIh hospitaIí ﾐeHo ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí pro 
praIo┗ﾐík┞ škol a školskýIh zařízeﾐí ┗ úzeﾏí, zřizo┗atele, 
praIo┗ﾐík┞ praIujíIí s ﾏládeží a rodiče ふakIe lze pořádat 
odděleﾐě i společﾐě pro t┞to skupiﾐ┞ osoHぶ.  
Součástí každé realizo┗aﾐé akIe je ┗žd┞ ﾐá┗azﾐá diskuze, ┗ýﾏěﾐa 
zkušeﾐostí.  
 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Realizo┗aﾐé akIe 

 

 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 Prezeﾐčﾐí listiﾐa z každé realizo┗aﾐé akIe. 

 Prograﾏ každé realizo┗aﾐé akIe s u┗edeﾐíﾏ Iíle akIe. 

 HodﾐotíIí zprá┗a z každé realizo┗aﾐé akIe. 

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Iﾐkluze, Akti┗izujíIí 
forﾏ┞ učeﾐí.  
Při přípra┗ě akIí ┗ ráﾏIi této podakti┗it┞ je ┗elﾏi důležité, aH┞ každá akIe ﾏěla staﾐo┗eﾐ Iíl. Teﾐ ﾏusí 
Hýt defiﾐo┗áﾐ již při koﾐIipo┗áﾐí prograﾏu a oHsahu akIe. Cíl akIe Hude ted┞ u┗edeﾐ již ┗ programu 

akIe. Staﾐo┗eﾐý Iíl akIe se ﾐásledﾐě také u┗ádí do HodﾐotíIí zprá┗┞ za ┗zdělá┗aIí akIe.  
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Doporučeﾐí: OdHorﾐíkeﾏ ┗edeﾐá ┗ýklado┗á část H┞ ﾐeﾏěla s┗ojí časo┗ou dotaIí pře┗ážit časo┗ou 
dotaIi ┗┞hrazeﾐou pro diskusi a ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí. Například ú┗odﾐí slo┗o odHorﾐíka ﾏůže Ielou akIi 
ote┗řít a odHorﾐík ﾏůže diskusi doplňo┗at po Ielou doHu. Jako odHorﾐíka je ﾏožﾐé ﾐapř. ┗┞užít ﾏístﾐí 
lídr┞ podpořeﾐé ┗ ráﾏIi podakti┗it┞ ヲ.ヱヱ ﾐeHo ┗┞užít odHorﾐíka/ﾏetodika ┗ ráﾏIi realizaIe podakti┗it┞ 
2.10.   

 

 

 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ヲ.ヱヴ Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit – ┘orkshop┞ s rodiči 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Rozvoj a aktualizace MAP 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞ Rodiče Hudou zapojeﾐi do odHorﾐé diskuze o k┗alitě iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí. Na úzeﾏíIh MAP proHěhﾐou Hěheﾏ realizaIe 
projektu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴ ┘orkshop┞ s rodiči pod ┗edeﾐíﾏ 
odHorﾐíků ┗ téﾏateIh roz┗oje k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
a  ﾐero┗ﾐostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí.  
Realizačﾐí týﾏ zajistí, aH┞ podﾐět┞, ┗ýstup┞ ﾐeHo doporučeﾐí 
z realizo┗aﾐýIh ┘orkshopů a popř. rodičo┗skýIh fór H┞l┞ 
předﾏěteﾏ jedﾐáﾐí ┗ příslušﾐýIh PS ﾐeHo ┗ ŘV MAP. 

Výsledek realizaIe podakti┗it┞ Miﾐiﾏálﾐě ヴ realizo┗aﾐé ┘orkshop┞ pro rodiče 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

 Miﾐ. ヴ prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ z ┘orkshopů s rodiči. 
 Prograﾏ každého realizo┗aﾐého ┘orkshopu s u┗edeﾐíﾏ 

Iíle ┘orkshopu.  

 HodﾐotíIí zprá┗a ke každéﾏu realizo┗aﾐéﾏu 
workshopu. 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Iﾐkluze, Akti┗izujíIí 
formy učeﾐí. 
Workshop┞ jsou platforﾏ┞ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí pedagogů a odHorﾐíků s rodiči a ┗ýﾏěﾐu 
příkladů doHré pedagogiIké pra┝e. Pro koﾐtakto┗áﾐí rodičů lze ┗┞užít již e┝istujíIí rodičo┗ská fóra ﾐeHo 
orgaﾐizaIe. Je žádouIí zapojit do těIhto akti┗it i rodiče dětí a žáků z ┗┞loučeﾐýIh lokalit. Při přípra┗ě 
┘orkshopů je ┗elﾏi důležité, aH┞ každý ﾏěl staﾐo┗eﾐ Iíl. Teﾐ ﾏusí Hýt defiﾐo┗áﾐ již při koﾐIipo┗áﾐí 
prograﾏu a oHsahu ┘orkshopu. Cíl ┘orkshopu Hude ted┞ u┗edeﾐ již ┗ programu workshopu. 

Staﾐo┗eﾐý Iíl ┘orkshopu se ﾐásledﾐě také u┗ádí do HodﾐotíIí zprá┗┞.  
V ráﾏIi realizaIe této podakti┗it┞ ﾏůže daﾐé úzeﾏí pořádat také „rodičo┗ská fóra“. Rodiče získají 
ﾏísto pro ┗┞jádřeﾐí a diskusi o záležitosteIh týkajíIíIh se jejiIh dětí. Setkáﾐí tak uﾏožﾐí zástupIůﾏ 
rodičů prezeﾐto┗at při ofiIiálﾐíIh jedﾐáﾐíIh s┗ou Hohatou zkušeﾐost. Akti┗it┞ ﾏají ote┗řít téﾏa 
┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí ┗ HěžﾐýIh školáIh. Diskuze rodičů uﾏožﾐí 
školáﾏ, dalšíﾏ iﾐstituIíﾏ i ┗eřejﾐosti lépe rozuﾏět potřeHáﾏ této Iílo┗é skupiﾐ┞.  
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Příklad┞ akti┗it, které ﾏohou Hýt ﾐapláﾐo┗áﾐ┞ pro další posíleﾐí spolupráIe škol a rodičů jsou u┗edeﾐ┞ 
v Iﾐspiroﾏatu č. ヶ 24 SpolupráIe s rodiči. 
 

 

Podaktivity aktivity 3. Evaluace a monitoring 

Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ 3.1 Monitoring a evaluace MAP 

 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Evaluace a monitoring 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞  

Cíleﾏ podakti┗it┞ je pra┗idelﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí 
realizaIe Ielého projektu ふ┗četﾐě realizo┗aﾐýIh akti┗it 
IﾏpleﾏeﾐtaIeぶ, ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů MAP a ﾐaplňo┗áﾐí 
akčﾐíIh pláﾐů. Toto ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí je realizo┗áﾐo 
prostředﾐiIt┗íﾏ e┗aluačﾐíIh akti┗it ﾐapláﾐo┗aﾐýIh 
a realizo┗aﾐýIh RT MAP. V ráﾏIi podakti┗it┞ Hudou RT MAP 
ve spolupráIi s ŘV MAP staﾐo┗eﾐa téﾏata a Iíle e┗aluaIí, které 
Hudou realizo┗áﾐ┞ ┗ ráﾏIi projektu MAP II, Hudou ┗┞Hráﾐ┞ Iílo┗é 
skupiﾐ┞, které Hudou zapojeﾐ┞ do e┗aluačﾐíIh šetřeﾐí. Bude 
┗┞t┗ořeﾐ časo┗ý pláﾐ realizaIe jedﾐotli┗ýIh e┗aluaIí, ┗┞Hráﾐ┞ 
┗hodﾐé ﾐástroje pro e┗aluaIi a staﾐo┗eﾐ┞ způsoH┞ ┗┞hodﾐoIeﾐí. 
Následﾐě Hudou pro┗edeﾐa jedﾐotli┗á e┗aluačﾐí šetřeﾐí, jejiIh 
┗┞hodﾐoIeﾐí, zpraIo┗áﾐí případﾐýIh ﾐá┗rhů ﾐa opatřeﾐí 
ke zlepšeﾐí. Výstup┞ z e┗aluačﾐíIh šetřeﾐí a ﾐá┗rh┞ opatřeﾐí 
Hudou projedﾐáﾐ┞ ┗ PS a ŘV MAP.  

Výsledek podakti┗it┞ Realizo┗aﾐá ﾏiﾐ. jedﾐa e┗aluaIe, která je zaﾏěřeﾐa ﾐa 
┗┞hodﾐoIeﾐí ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů MAP a ﾐaplňo┗áﾐí akčﾐíIh 
pláﾐů.  

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi 
projektu 

 

V průHěhu realizaIe projektu se ┗ ﾐejHližší )oR po upl┞ﾐutí 
polo┗iﾐ┞ oHdoHí realizaIe projektu ふted┞ ┗ ﾐejHližší )oR po ヱΒ 
ﾐeHo ヲヴ ﾏěsíIíIh po zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektuぶ dokládá:  

 Sezﾐaﾏ pláﾐo┗aﾐýIh e┗aluaIí, jejiIh téﾏat a Iílů. 

 Harﾏoﾐograﾏ realizaIe jedﾐotli┗ýIh e┗aluaIí. 
 

Nejpozději ┗ ))oR se dokládají:  
 E┗aluačﾐí zprá┗┞ z e┗aluaIí realizo┗aﾐýIh ﾐa základě 

sezﾐaﾏu pláﾐo┗aﾐýIh e┗aluaIí. 
 

 

                                                           
24 Iﾐspiroﾏat┞ ﾐa┗azují ﾐa te┝t Postupů MAP a oHsahují příklad┞ k ﾏožﾐéﾏu ┗┞užití při aktualizaIi MAP a ostatﾐíIh akti┗itáIh. 
Nejedﾐá se o řízeﾐou dokuﾏeﾐtaIi, kterou je realizátor projektu po┗iﾐﾐý dodržo┗at, a ﾐejsou součástí rozhodﾐutí 
o posk┞tﾐutí dotaIe. Jedﾐotli┗é iﾐspiroﾏat┞ jsou dostupﾐé ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh projektu StrategiIké řízeﾐí a akčﾐí 
pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh a ┗ úzeﾏí www.nidv.cz. 

http://www.nidv.cz/
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MetodiIký ┗ýklad: 

V průHěhu realizaIe projektu je ﾏoﾐitoro┗áﾐa realizaIe akti┗it škol ふšaHloﾐぶ, akti┗it spolupráIe 
(v ráﾏIi akti┗it┞ IﾏpleﾏeﾐtaIe MAP ﾐeHo jiﾐýIh ﾐa úzeﾏí daﾐého MAP realizo┗aﾐýIh koﾐIepčﾐíIh 
projektů, případﾐě projektů „teﾏatiIká partﾐerst┗í a sítě“ぶ. Na základě údajů z ﾏoﾐitoriﾐgu 
a z iﾐforﾏaIí získaﾐýIh i jiﾐýﾏi způsoH┞ dalšíIh Ielko┗ýIh ┗┞hodﾐoIeﾐí jsou zjišťo┗áﾐ┞ příﾐos┞ a je 
┗┞hodﾐoIo┗áﾐa úspěšﾐost proIesů fuﾐgo┗áﾐí a roz┗oje partﾐerst┗í.  V┞hodﾐoIo┗áﾐo je také 
ﾐaplňo┗áﾐí akti┗it, ┗ýsledků a dopadů realizaIe akti┗it ﾐapláﾐo┗aﾐýIh ┗ ročﾐíﾏ akčﾐíﾏ pláﾐu 
┗┞praIo┗aﾐéﾏ ┗ ráﾏIi předIhozího projektu MAP a ﾐásledﾐě ┗┞hodﾐoIeﾐí akčﾐíIh pláﾐů 
zpraIo┗aﾐýIh ┗ projektu MAP II, jejiIh příﾐos┞ ﾐa strategii MAP a ﾐa základě tohoto staﾐo┗eﾐí dalšíIh 
kroků ┗ proIesu roz┗oje a aktualizaIe MAP. E┗aluačﾐí zprá┗a/┞ ﾏusí ┗žd┞ oHsaho┗at zá┗ěrečﾐá 
doporučeﾐí pro ŘV MAP. Při přípra┗ě e┗aluaIe/í postupuje RT MAP podle těIhto Hodů: 

a) staﾐo┗eﾐí počtu, téﾏat a Iílů  
RT MAP spolu s ŘV MAP staﾐo┗í téﾏata a Iíle e┗aluaIe a ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa ﾐě počet e┗aluaIí 
realizo┗aﾐýIh ┗ průHěhu projektu MAP II. 

b) ┗ýHěr Iílo┗ýIh skupiﾐ e┗aluaIe 

OHeIﾐě jsou Iílo┗é skupiﾐ┞ e┗aluaIe shodﾐé s Iílo┗ýﾏi skupinami MAP a organizacemi v partﾐerst┗í 
MAP. RT MAP ┗e spolupráIi s PS ﾐeHo e┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ koﾐkretizuje a defiﾐuje, kdo Hude 
oslo┗eﾐýﾏ respoﾐdeﾐteﾏ e┗aluaIe/í dle téﾏat e┗aluaIe/í. Také proHěhﾐe diskuze o toﾏ, jaké jsou 
┗hodﾐé ﾐástroje pro oslo┗eﾐí defiﾐo┗aﾐé Iílo┗é skupiﾐ┞ k účasti ﾐa e┗aluaIi. 

c) ┗┞t┗ořeﾐí časo┗ého pláﾐu realizaIe jedﾐotli┗ýIh e┗aluaIí 
E┗aluaIe ﾏůže proHíhat i ﾐěkolik týdﾐů, proto je třeHa pečli┗ě ﾐapláﾐo┗at terﾏíﾐ┞ realizaIe, a to 

přede┗šíﾏ s přihlédﾐutíﾏ k časo┗ýﾏ ﾏožﾐosteﾏ ┗┞HraﾐýIh Iílo┗ýIh skupiﾐ, které Hudou zapojeﾐ┞ 
do  e┗aluačﾐíIh šetřeﾐí ふ┗ této sou┗islosti je třeHa přede┗šíﾏ Hrát ﾐa zřetel terﾏíﾐ┞ školﾐíIh prázdﾐiﾐ, 
zahájeﾐí ﾐeHo ukoﾐčeﾐí školﾐího roku, terﾏíﾐ┞ jarﾐíIh prázdﾐiﾐ a další oHdoHí školﾐího roku, kd┞ ﾏůže 
Hýt časo┗á kapaIita ┗edeﾐí a pedagogů škol a školskýIh zařízeﾐí, rodičů a dalšíIh aktérů oﾏezeﾐáぶ. RT 
MAP zpraIuje přehledﾐý harﾏoﾐograﾏ realizaIe e┗aluaIe/jedﾐotli┗ýIh e┗aluaIí ﾐa oHdoHí realizaIe 
projektu MAP II.   

d) ┗ýHěr ┗hodﾐýIh ﾐástrojů pro e┗aluaIi a staﾐo┗eﾐí způsoHů ┗┞hodﾐoIeﾐí 
Realizačﾐí týﾏ ┗e spolupráIi s PS ﾐeHo e┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ defiﾐuje koﾐkrétﾐí ﾐástroje pro realizaIi 
e┗aluaIe/í a jak Hudou získaﾐé iﾐforﾏaIe ┗┞hodﾐoIeﾐ┞ a agrego┗áﾐ┞ ﾐa úzeﾏí MAP.  
Vhodﾐýﾏi ﾐástroji e┗aluaIe jsou ﾐapříklad řízeﾐé rozho┗or┞, ┘orkshop┞, jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, 

dotazﾐíko┗á šetřeﾐí. Vhodﾐost ﾐástrojů je opět ﾐutﾐé z┗ážit i z hlediska toho, jaké Iílo┗é skupiﾐ┞ Hudou 
zapojeﾐ┞ do e┗aluačﾐíIh šetřeﾐí. 
 

eぶ ┗┞hodﾐoIeﾐí e┗aluačﾐího šetřeﾐí  
RT MAP zpracuje v ﾐá┗azﾐosti ﾐa použité e┗aluačﾐí ﾐástroje ┗ýsledk┞ e┗aluaIe a staﾐo┗eﾐýﾏ 
způsoHeﾏ je ┗┞hodﾐotí. Následﾐě zpraIuje zá┗ěrečﾐá doporučeﾐí pro ŘV MAP. T┞to ┗┞t┗ořeﾐé 
podklady poskytne k projedﾐáﾐí jedﾐotli┗ýﾏ PS. Výstup┞ z jedﾐáﾐí PS ふdoporučeﾐí k realizaIi opatřeﾐíぶ 
spolu s podklady z e┗aluaIe projedﾐá ŘV MAP. Pro ┗┞hodﾐoIeﾐí e┗aluačﾐího šetřeﾐí je ﾏožﾐé ┗┞užít 
e┝terﾐího odHorﾐíka. 
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Číslo a ﾐáze┗ podakti┗it┞ ン.ヲ )praIo┗áﾐí seHehodﾐotíIíIh zprá┗ 

 

Po┗iﾐﾐá/┗olitelﾐá podakti┗ita  
k ┗ýHěru 

Po┗iﾐﾐá 

Aktivita Evaluace a monitoring 

Cíle a popis realizaIe podakti┗it┞  

Cíleﾏ ┗ﾐitřﾐí e┗aluaIe je Ielko┗é forﾏati┗ﾐí/suﾏati┗ﾐí 
zhodﾐoIeﾐí realizaIe projektu, tzﾐ. zhodﾐoIeﾐí jeho proIesﾐí 
i ┗ěIﾐé stráﾐk┞, koﾐkrétﾐě zhodﾐoIeﾐí řízeﾐí projektu, průHěžﾐé 
zhodﾐoIeﾐí realizaIe akti┗it projektu a dosaho┗áﾐí Iílů 
přede┗šíﾏ ┗ oblasti roz┗oje a podpor┞ partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí, a to 

┗četﾐě ﾐa┗ržeﾐí případﾐýIh opatřeﾐí ke zlepšeﾐí.   
Výsledek podakti┗it┞ V┞hodﾐoIeﾐí proIesů partﾐerst┗í – Io se podařilo a Io H┞ H┞lo 

potřeHa zlepšit.  
V┞hodﾐoIeﾐí účiﾐﾐosti, příﾐosů a dopadů akti┗it ﾐa podporu 
roz┗oje partﾐerst┗í a podporu roz┗oje kapaIit. 
Doporučeﾐí a úpra┗┞ proIesů partﾐerst┗í ┗ MAP. 

Doložeﾐí ┗ýsledků realizaIe 
podakti┗it┞ ┗e zprá┗ě o realizaIi  
projektu 

 

V průHěhu realizaIe projektu se ┗ ráﾏIi )oR dokládají: 
 PrůHěžﾐé seHehodﾐotíIí zprá┗┞. Frek┗eﾐIe doložeﾐí je 

stanovena v MetodiIe pro ┗ﾐitřﾐí e┗aluaIi projektů PO ン 
OP VVV. 

 

Nejpozději ┗ zá┗ěrečﾐé zprá┗ě o realizaIi projektu ふ))oRぶ: 
 )á┗ěrečﾐá seHehodﾐotíIí zprá┗a.   

 

 

MetodiIký ┗ýklad: 
RealizaIí této podakti┗it┞ jsou ﾐaplňo┗áﾐ┞ t┞to složk┞ akIe KLIMA: Kultura učeﾐí, Leadership. 
 

RT MAP je po┗iﾐeﾐ při realizaIi této podakti┗it┞ postupo┗at podle zá┗azﾐé Metodik┞ pro ┗ﾐitřﾐí 
e┗aluaIi projektů PO ン OP VVV. 
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   PŘÍLOHA Č. 1 Sezﾐaﾏ zkratek a pojﾏů  
 

Akčﾐí pláﾐ Strategie regioﾐálﾐího roz┗oje ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020   

Akčﾐí pláﾐ realizaIe Strategie regioﾐálﾐího roz┗oje ČR dle usﾐeseﾐí ┗lád┞ č. ンヴヴ ze dﾐe ヱヵ. k┗ětﾐa ヲヰヱン. 
Akčﾐí pláﾐ je aktualizo┗áﾐ ┗e d┗ouletýIh iﾐter┗aleIh. Součástí Akčﾐího pláﾐu je ﾏj. také 
13 RegioﾐálﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů.  

Alokace  

OHjeﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z ESI foﾐdů a zdrojů ┗ﾐitrostátﾐího spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí určeﾐý pro čleﾐský 
stát, Iíl, prograﾏ či jeho součást, rok, případﾐě ┗ýz┗u.  

ASZ  

Ageﾐtura pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí – je jedﾐíﾏ z odHorů SekIe pro lidská prá┗a při Úřadu ┗lád┞ ČR, 
ageﾐtura podporuje oHIe při začleňo┗áﾐí oH┞┗atel soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalit.  

BOZP 

Bezpečﾐost a oIhraﾐa zdra┗í při práIi 
 

CLLD 

Koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐý ﾏístﾐí roz┗oj 

CŽU  
Celoži┗otﾐí učeﾐí; Strategie Ieloži┗otﾐího učeﾐí ČR předsta┗uje uIeleﾐý koﾐIept Ieloži┗otﾐího učeﾐí, 
který H┞l sIh┗áleﾐ ┗ládou ČR usﾐeseﾐíﾏ č. Αヶヱ ze dﾐe ヱヱ. Α. ヲヰヰΑ.  

ČG 

Čteﾐářská graﾏotﾐost 
 

ČŠI 
Česká školﾐí iﾐspekIe 

Dohoda o partﾐerst┗í  
Dokuﾏeﾐt ┗┞praIo┗aﾐý čleﾐskýﾏ státeﾏ za účasti partﾐerů ┗ souladu s přístupeﾏ založeﾐýﾏ ﾐa 
┗íIeúro┗ňo┗é sprá┗ě, který staﾐo┗í strategii čleﾐského státu, priorit┞ a opatřeﾐí pro účiﾐﾐé a efekti┗ﾐí 
┗┞uží┗áﾐí ESI foﾐdů za účeleﾏ dosaho┗áﾐí Iílů strategie E┗ropa 2020.  

DVPP  

Další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků  
 

EK 

E┗ropská koﾏise 
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E┗aluaIe/HodﾐoIeﾐí  
ProIes založeﾐý ﾐa sHěru iﾐforﾏaIí a ﾐa jejiIh odHorﾐéﾏ ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí s Iíleﾏ získat spolehli┗é 
podklad┞ pro řízeﾐí iﾏpleﾏeﾐtaIe a strategiIké rozhodo┗áﾐí. HodﾐoIeﾐí tak přispí┗á k hospodárﾐosti 
při ﾐakládáﾐí s ┗eřejﾐýﾏi prostředk┞ a při jejiIh čerpáﾐí.   

V případě e┗aluaIí ┗ oHlasti ESI foﾐdů se hodﾐotí ﾐasta┗eﾐí strategií, politik, prograﾏů a projektů, jejiIh 
desigﾐ, iﾏpleﾏeﾐtaIe a účiﾐk┞. )áﾏěreﾏ je ┗┞hodﾐotit rele┗aﾐIi a ﾐaplﾐěﾐí Iílů ふúčelﾐostぶ, dosažeﾐí 
efekti┗it┞, hospodárﾐosti a udržitelﾐosti. HodﾐoIeﾐí se pro┗ádějí před zahájeﾐíﾏ prograﾏo┗ého 
oHdoHí či ┗lastﾐí realizaIe ふe┝ aﾐteぶ, Hěheﾏ ﾐiIh ふad hoI, oﾐgoiﾐg ﾐeHo ﾏidterﾏぶ a po ﾐiIh ふe┝ postぶ.  

 

E┗ropské strukturálﾐí a iﾐ┗estičﾐí foﾐd┞ ふESI foﾐd┞ぶ  
Foﾐd┞ EU určeﾐé k realizaIi Společﾐého strategiIkého ráﾏIe: E┗ropský foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj 
ふEFRRぶ, E┗ropský soIiálﾐí foﾐd ふESFぶ, Foﾐd soudržﾐosti ふFSぶ, E┗ropský zeﾏědělský foﾐd pro roz┗oj 
┗eﾐko┗a ふE)FRVぶ a E┗ropský ﾐáﾏořﾐí a r┞Hářský foﾐd ふENRFぶ.  

EVVO 

Eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýIho┗a a os┗ěta 

Integro┗aﾐá úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe ふITIぶ – Integrated Territorial Investment   

Nástroj pro realizaIi iﾐtegro┗aﾐýIh strategií roz┗oje úzeﾏí uﾏožňujíIí koordiﾐaIi ﾐa┗zájeﾏ 
pro┗ázaﾐýIh a úzeﾏﾐě zaIíleﾐýIh iﾐter┗eﾐIí z růzﾐýIh prioritﾐíIh os jedﾐoho či ┗íIe prograﾏů ESI 
foﾐdů. Řešeﾐé úzeﾏí předsta┗uje sídelﾐí agloﾏeraIe či koﾐurHaIe a jejiIh spádo┗é úzeﾏí ┗┞ﾏezeﾐé 
ﾐa základě fuﾐkčﾐíIh ┗azeH.  

Iﾐtegro┗aﾐé ﾐástroje  
Nástroje pro realizaIi iﾐtegro┗aﾐýIh strategií roz┗oje úzeﾏí – Iﾐtegro┗aﾐá úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe ふITIぶ, 
Iﾐtegro┗aﾐý pláﾐ roz┗oje úzeﾏí ふIPRÚぶ a Koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐý ﾏístﾐí roz┗oj ふCLLDぶ.   
SouHor ﾐa┗zájeﾏ pro┗ázaﾐýIh a úzeﾏﾐě zaIíleﾐýIh iﾐter┗eﾐIí z růzﾐýIh prioritﾐíIh os/priorit jedﾐoho 
či ┗íIe prograﾏů ESI foﾐdů.  

Iﾐtegro┗aﾐý pláﾐ roz┗oje úzeﾏí ふIPRÚぶ  
Nástroj pro realizaIi iﾐtegro┗aﾐýIh strategií roz┗oje úzeﾏí uﾏožňujíIí koordiﾐaIi ﾐa┗zájeﾏ 
pro┗ázaﾐýIh a úzeﾏﾐě zaIíleﾐýIh iﾐter┗eﾐIí z růzﾐýIh prioritﾐíIh os jedﾐoho či ┗íIe prograﾏů ESI 
foﾐdů. Řešeﾐé úzeﾏí předsta┗uje jádro┗é ﾏěsto a jeho spádo┗é úzeﾏí ┗┞ﾏezeﾐé ﾐa základě fuﾐkčﾐíIh 
vazeb.  

Iﾐtegro┗aﾐý přístup  
PriﾐIip ┗ěIﾐé ふ┗hodﾐě a logiIk┞ pro┗ázaﾐé a potřeHﾐé teﾏatiIké/sektoro┗é iﾐter┗eﾐIeぶ, úzeﾏﾐí 
(realizace inter┗eﾐIí ┗e ┗hodﾐéﾏ, geografiIk┞ a ekoﾐoﾏiIk┞ spojitéﾏ úzeﾏíぶ a časo┗é ふrealistiIk┞ 
připra┗eﾐý harﾏoﾐograﾏ a časo┗é a ┗ěIﾐé sladěﾐí předpokládaﾐýIh iﾐter┗eﾐIíぶ pro┗ázaﾐosti 
iﾐter┗eﾐIí realizo┗aﾐýIh ﾐa základě iﾐtegro┗aﾐé strategie roz┗oje úzeﾏí.  

Integrovaﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ ふIROPぶ  
Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ je prograﾏ, který Hude realizo┗áﾐ ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí 
2014 – ヲヰヲヰ. Jeho gestoreﾏ je Miﾐisterst┗o pro ﾏístﾐí roz┗oj.   
Prioritou Iﾐtegro┗aﾐého regioﾐálﾐího operačﾐího prograﾏu je uﾏožﾐěﾐí ┗┞┗ážeﾐého roz┗oje úzeﾏí, 
zlepšeﾐí ┗eřejﾐýIh služeH a ┗eřejﾐé sprá┗┞ a zajištěﾐí udržitelﾐého roz┗oje ┗ oHIíIh, ﾏěsteIh 
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a regioﾐeIh. Cíle Hude dosažeﾐo sﾐižo┗áﾐíﾏ úzeﾏﾐíIh rozdílů, zk┗alitﾐěﾐíﾏ iﾐfrastruktur┞ a posíleﾐíﾏ 
koﾐkureﾐIesIhopﾐosti ┗ regioﾐeIh. Dále pak posíleﾐíﾏ ┗eřejﾐýIh služeH, zaﾏěstﾐaﾐosti a podpor┞ 
┗zdělaﾐosti jako jedﾐoho z pilířů z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ ži┗ota oH┞┗atel a posíleﾐíﾏ iﾐstituIioﾐálﾐí kapaIit┞ 
┗eřejﾐé sprá┗┞.  

Investičﾐí priorita  
Priorit┞ upřesﾐěﾐé ┗e speIifiIkýIh ﾐařízeﾐíIh k EFRR, ESIF a FS, které ﾐaplňují jedﾐotli┗é teﾏatiIké Iíle 
defiﾐo┗aﾐé ┗ OHeIﾐéﾏ ﾐařízeﾐí a které ﾏohou Hýt z daﾐého foﾐdu podporo┗áﾐ┞.  

IPs  

Iﾐdi┗iduálﾐí projekt s┞stéﾏo┗ý  
 

IZO 

Ideﾐtifikačﾐí znak organizace 

  

KPSVL   

Koordiﾐo┗aﾐý přístup k soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏ lokalitáﾏ; je ﾐástrojeﾏ poﾏoIi ﾏěstůﾏ a oHIíﾏ při 
společeﾐskéﾏ začleňo┗áﾐí soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh oH┞┗atel z prostředků E┗ropskýIh strukturálﾐíIh 
a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů ふdále „ESIF“ぶ za ﾏístﾐí podpor┞ Ageﾐtur┞ pro soIiálﾐí začleňo┗áﾐí ふdále 
„Ageﾐtura“ぶ.  

Krajský akčﾐí pláﾐ ふKAPぶ  
Jedﾐá se o krajský akčﾐí pláﾐ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, ┗ te┝tu je užito oHou ﾏožﾐostí, ┗┞užito také 
zkráIeﾐého ﾐáz┗u krajský akčﾐí pláﾐ či krajský akčﾐí pláﾐ ┗zdělá┗áﾐí; KAP staﾐo┗uje priorit┞ 
a jedﾐotli┗é krok┞ ﾐutﾐé k dosažeﾐí Iílů ┗zdělá┗aIí politik┞ ┗ úzeﾏí ﾐa základě potřeHﾐosti, 
ﾐaléha┗osti, příﾐosů a podložeﾐosti reálﾐýﾏi dat┞ a aﾐalýzaﾏi. Je zpraIo┗á┗áﾐ ┗e spolupráIi 
s partner┞ ┗ úzeﾏí a ┗e spolupráIi s odHorﾐýﾏ garaﾐteﾏ KAP.   

 

Kultura učeﾐí 
Pojeﾏ kultura učeﾐí odkazuje k časo┗ě ohraﾐičeﾐéﾏu souhrﾐu určitýIh foreﾏ učeﾐí a ┗┞učo┗aIíIh 
st┞lů a s ﾐiﾏi sou┗isejíIíIh aﾐtropologiIkýIh, ps┞IhologiIkýIh, společeﾐskýIh a pedagogiIkýIh 

orieﾐtaIí.25  

Dle ﾐo┗ějšího ┗┞s┗ětleﾐí pojeﾏ kultura ┗┞učo┗áﾐí a učeﾐí ﾐaIhází teoretiIký fuﾐdaﾏeﾐt ┗ teoriíIh 
pedagogiIkého, ps┞IhologiIkého a ふoHoro┗ěぶ didaktiIkého koﾐstrukti┗isﾏu. Je pro ﾐi IharakteristiIké 
akti┗ﾐí koﾐstrukti┗ﾐí saﾏostatﾐé ﾏoti┗o┗aﾐé a Ielostﾐí učeﾐí; učeﾐí Hez tlaku ﾐa dosaho┗aﾐé ┗ýsledk┞, 
které se odehrá┗á ┗e společeﾐst┗í učíIíIh se jediﾐIů, kteří jsou ┗ přiHý┗ajíIí ﾏíře ﾐezá┗islí ﾐa ┗┞učujíIíﾏ 
– ┗zdělá┗ají se pro situaIe každodeﾐﾐího ži┗ota a jejiIh prostředﾐiIt┗íﾏ. 
Cesta ke k┗alitě ┗ýuk┞ spočí┗á ┗ podpoře produkti┗ﾐí kultur┞ ┗┞učo┗áﾐí a učeﾐí příﾏo ┗e školﾐíIh 
třídáIh. 

 

 

Ve ┗ztahu k těﾏto třeﾏ oHlasteﾏ jsou forﾏulo┗áﾐ┞ klíčo┗é otázk┞ koﾐstrukti┗istiIkého pojetí:  
a) kultura uči┗a a učeHﾐíIh úloh,  
b) učeﾐí a iﾐterakIe proIesů,  
c) koﾏuﾐikačﾐí a učeHﾐí podpor┞.  

                                                           
25 https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1108/868 
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Kultura uči┗a a učeHﾐíIh úloh – zﾐalosti jsou Ihápáﾐ┞ ┗e s┗é koﾐstrukIi jako ﾐěIo, Io se ut┗áří. Učitel 
ﾐe┗kládá ﾏ┞šleﾐk┞ do hla┗ studeﾐtů ┗ pů┗odﾐí podoHě, ale tak, že si žáIi koﾐstruují jejiIh ┗lastﾐí 
┗ýzﾐaﾏ ふpersoﾐálﾐí koﾐstrukti┗isﾏusぶ. Nejde o pojetí oHsahu jakožto koﾐečﾐého produktu. 

Dle Piageto┗a strukturﾐě geﾐetiIkého přístupu lidé třídí a uspořádá┗ají s┗é ﾏ┞šleﾐk┞ tak, aH┞ H┞l┞ 
v souladu s ﾐašiﾏi dosa┗adﾐíﾏi zﾐalostﾏi a dří┗e ┗┞t┗ořeﾐýﾏi sIhéﾏat┞ a ┗e stejﾐou Ih┗íli ﾐaše 
ﾏeﾐtálﾐí iﾐforﾏačﾐí struktur┞ přizpůsoHujeﾏe ﾐeHo ﾏěﾐíﾏe tak, aH┞ odrážel┞ to, Io jsﾏe se z ﾐo┗é 
zkušeﾐosti ﾐaučili. V pr┗ﾐíﾏ případě jsou ﾐo┗é iﾐforﾏaIe jedﾐoduše přiřazeﾐ┞ k e┝istujíIíﾏu 
sIhéﾏatu, ┗ druhéﾏ případě doIhází k jejiIh rekoﾐstrukIi, e┝istujíIí sIhéﾏata se rozšiřují ﾐeHo se 
┗┞t┗ářejí ﾐo┗á. ProIes rekoﾐstrukIe pozﾐáﾐí ﾐastá┗á tehd┞, jestliže dojde k jakési ﾐero┗ﾐo┗áze ﾏezi 
dosa┗adﾐíﾏi zﾐalostﾏi, zkušeﾐostﾏi učíIího se suHjektu a ﾐo┗ou iﾐforﾏaIí. Piaget dále poukázal ﾐa 
to, že se proIes rekoﾐstruo┗áﾐí ┗lastﾐího pozﾐáﾐí ﾏěﾐí ┗ zá┗islosti ﾐa ┗ěku - geﾐetiIká 
epistemologie).26  

 

Kultura učeﾐí a iﾐterakIe – koﾐstrukti┗istiIký přístup k učeﾐí a iﾐterakIi klade důraz ﾐa akti┗ﾐí úlohu 
žáka, který si ┗ýzﾐaﾏ┞ sáﾏ koﾐstruuje podle již ┗┞t┗ořeﾐýIh ﾏeﾐtálﾐíIh struktur.6 

Žák ﾏá dostatek příležitostí ke zkušeﾐostﾐě orieﾐto┗aﾐéﾏu, sﾏ┞sluplﾐéﾏu, proHléﾏo┗ě 
orieﾐto┗aﾐéﾏu a dialogiIkéﾏu učeﾐí, k učeﾐí, ┗ ﾐěﾏž se při koﾐfroﾐtaIi ┗ěIﾐého a soIiálﾐího s┗ěta 
a při použí┗áﾐí kulturﾐíIh ﾐástrojů a s┞ﾏHoliIkýIh s┞stéﾏů ut┗áří ﾐo┗é ┗ěděﾐí, iﾐtegruje se do ┗ěděﾐí 
stá┗ajíIího a propojuje se s ﾐíﾏ.  
 

Kultura didaktiIké koﾏuﾐikačﾐí a učeHﾐí podpor┞ - ┗ koﾐstrukti┗istiIk┞ Ihápaﾐé ┗ýuIe doIhází 
k oﾏezeﾐí příﾏého řízeﾐí učiteleﾏ, hledají se Iest┞ adapti┗ﾐí podpor┞ žáků, akIeptuje se a podporuje 
se jejiIh autoﾐoﾏie jako Iíl a současﾐě jako proIesuálﾐí předpoklad ┗ýuk┞. 
Učitel ┗ roli facilitátora ┗┞t┗áří ┗hodﾐé podﾏíﾐk┞ pro iﾐdi┗iduálﾐí učeﾐí žáka a přesuﾐuje ﾐa ﾐěj řídíIí 
roli. Úlohou učitele ﾏůže Hýt také ┗hodﾐé uspořádáﾐí prostředí pro učeﾐí, ┗e kteréﾏ ﾐa┗ozuje 
proHléﾏo┗é situaIe tak, aH┞ je studeﾐti akti┗ﾐě uIhopo┗ali.6 

  

MAP  

Místﾐí akčﾐí pláﾐ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, který Hude prioritﾐě zaﾏěřeﾐ ﾐa roz┗oj k┗alitﾐího a iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků do ヱヵ let. )ahrﾐuje oHlasti ┗časﾐé péče, předškolﾐího a základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  

MČ 

Městská část (v ráﾏIi hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞) 

 

MG 

MateﾏatiIká graﾏotﾐost 
 

MHPM 

Magistrát hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞ 

 

Místﾐí akčﾐí skupiﾐa ふMASぶ  
OrgaﾐizaIe ﾏístﾐího partﾐerst┗í zastupujíIí ┗eřejﾐé a soukroﾏé ﾏístﾐí soIioekoﾐoﾏiIké zájﾏ┞ 
ふskupiﾐ┞ oHčaﾐů, ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, suHjekt┞ soukroﾏé podﾐikatelské sfér┞, suHjekt┞ ┗eřejﾐé 

                                                           
26 http://www.science.upol.cz/uvodni_studie.pdf 

http://www.science.upol.cz/uvodni_studie.pdf
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sprá┗┞, oHIe, s┗azk┞ oHIí, apod.ぶ, přičeﾏž ﾐa rozhodo┗aIí úro┗ﾐi ﾐesﾏí aﾐi ┗eřejﾐý sektor aﾐi žádﾐá z 
jedﾐotli┗ýIh zájﾏo┗ýIh skupiﾐ předsta┗o┗at ┗íIe ﾐež ヴΓ % hlaso┗aIíIh prá┗. Místﾐí akčﾐí skupiﾐa 
ﾐa┗rhuje a pro┗ádí strategii koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje ┗ souladu s čl. ンヲ – 35 OHeIﾐého 
ﾐařízeﾐí. MAS ┗ ČR sdružuje Národﾐí síť MístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ České repuHlik┞, o. s. ふdále také „NS 
MAS ČR“ぶ, jež je partﾐereﾏ ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi pro spolupráIi s dalšíﾏi suHjekt┞, jejiIhž čiﾐﾐost se 
dotýká roz┗oje ┗eﾐko┗a.  

Moﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ/s┞stéﾏ┞  
Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ sloužíIí k ﾏoﾐitoro┗áﾐí, řízeﾐí, hodﾐoIeﾐí a reporto┗áﾐí iﾏpleﾏeﾐtaIe ESI foﾐdů 
v ČR ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ – ヲヰヲヰ, a to ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh iﾏpleﾏeﾐtaIe ふprojekt, prograﾏ, 
Dohoda o partﾐerst┗íぶ.  

Moﾐitoro┗áﾐí  
Moﾐitoro┗áﾐí je ﾐedílﾐou součástí jak projekto┗ého a prograﾏo┗ého I┞klu, tak i realizaIe Dohod┞ 
o partﾐerst┗í. Cíleﾏ ﾏoﾐitoro┗áﾐí je průHěžﾐé sHíráﾐí, tříděﾐí, agrego┗áﾐí, ukládáﾐí dat a iﾐforﾏaIí 
a zjišťo┗áﾐí sta┗u a pokroku ┗ realizaIi projektů, prograﾏů a Dohod┞ o partﾐerst┗í a poro┗ﾐá┗áﾐí 
získaﾐýIh iﾐforﾏaIí s ┗ýIhozíﾏi hodﾐotaﾏi a předpokládaﾐýﾏ pláﾐeﾏ, a to i po jeho realizaIi ふﾐapř. 
iﾐdikátor┞ ┗ýsledkůぶ. Moﾐitoro┗áﾐí je sousta┗ﾐou čiﾐﾐostí, která proHíhá Hěheﾏ Ielého tr┗áﾐí 
projektu/prograﾏu/Dohod┞ o partﾐerst┗í.  
 

MŠ 

Mateřská škola 

 

MŠMT 

Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞   
  

NIDV  

Národﾐí iﾐstitut pro další ┗zdělá┗áﾐí  
 

NNO 

Nestátﾐí ﾐezisko┗á orgaﾐizaIe 

  

Nositel iﾐtegro┗aﾐého ﾐástroje  
Odpo┗ědﾐý suHjekt zajišťujíIí ┗e ┗┞ﾏezeﾐéﾏ úzeﾏí čiﾐﾐosti za účeleﾏ přípra┗┞, sIh┗áleﾐí, realizace 

a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí Iﾐtegro┗aﾐé strategie roz┗oje úzeﾏí. V případě CLLD se jedﾐá o MAS. V případě ITI 
a IPRÚ je ﾐositeleﾏ IN jádro┗é ﾏěsto agloﾏeraIe, které Hude zﾏoIﾐěﾐo k jedﾐáﾐíﾏ při realizaIi 
iﾐtegro┗aﾐé strategie.  

 

NÚV 

Národﾐí ústa┗ pro ┗zdělá┗áﾐí 

OECD 

OrgaﾐizaIe pro hospodářskou spolupráIi a roz┗oj  

OP PPR  

Operačﾐí prograﾏ Praha – pól růstu 
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ORP 

Obec s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 
 

OSPOD 

Orgáﾐ soIiálﾐě-prá┗ﾐí oIhraﾐ┞ dětí 
 

OP VK  

Operačﾐí prograﾏ Vzděláﾐí pro koﾐkureﾐIesIhopﾐost, prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヰΑ – 2013.  

 

OP VVV 

Operačﾐí prograﾏ Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí ふヲヰヱヴ – 2020) 

  

PAS 

PoruIh┞ autistiIkého spektra 

 

PISA 

Meziﾐárodﾐí šetřeﾐí ふProgramme for International Student Assessment) v oblasti ﾏěřeﾐí ┗ýsledků 
┗zdělá┗áﾐí.  Šetřeﾐí je zaﾏěřeﾐo ﾐa zjišťo┗áﾐí úro┗ﾐě graﾏotﾐostí patﾐáItiletýIh žáků, kteří se ┗e 
┗ětšiﾐě zúčastﾐěﾐýIh zeﾏí ﾐaIházejí ┗ posledﾐíIh ročﾐíIíIh po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞.  
 

PO3 OP VVV 

Prioritﾐí osa ン Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj ┗zdělá┗áﾐí s ﾐáz┗eﾏ Ro┗ﾐý přístup ke k┗alitﾐíﾏu 
předškolﾐíﾏu, priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí 
 

PPP 

Pedagogicko-ps┞IhologiIká poradﾐa 

 

Projekt  

UIeleﾐý souHor akti┗it fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z operačﾐího prograﾏu, které sﾏěřují k dosažeﾐí předeﾏ 
staﾐo┗eﾐýIh, jasﾐě defiﾐo┗aﾐýIh a ﾏěřitelﾐýIh Iílů. Projekt je realizo┗áﾐ ┗ určeﾐéﾏ časo┗éﾏ 
horizoﾐtu podle z┗oleﾐé strategie a s daﾐýﾏ rozpočteﾏ.   

PS  

PraIo┗ﾐí skupina 

RED IZO 

Resortﾐí ideﾐtifikátor prá┗ﾐiIké osoH┞. Ozﾐačeﾐí ideﾐtifikačﾐího čísla ředitelst┗í škol┞. REDI)O Hý┗á 
u┗edeﾐo ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh škol ﾐeHo je dohledatelﾐé ┗ rejstříku MŠMT - http://rejskol.msmt.cz. 

 

RSK 

Regioﾐálﾐí stálá koﾐfereﾐIe 

 

 

http://rejskol.msmt.cz/
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RT MAP 

Realizačﾐí týﾏ┞ MístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů 

 

ŘídiIí orgáﾐ  
Orgáﾐ zodpo┗ědﾐý za účelﾐé, efekti┗ﾐí a hospodárﾐé řízeﾐí a pro┗áděﾐí operačﾐího prograﾏu ﾐeHo 
Prograﾏu roz┗oje ┗eﾐko┗a ┗ souladu se zásadaﾏi řádﾐého fiﾐaﾐčﾐího řízeﾐí. FuﾐkIeﾏi řídiIího orgáﾐu 
operačﾐího prograﾏu spolufiﾐaﾐIo┗aﾐého z EFRR, ESF, FS a ENRF ﾏůže Hýt po┗ěřeﾐ Ielostátﾐí, 
regioﾐálﾐí ﾐeHo ﾏístﾐí orgáﾐ ┗eřejﾐé sprá┗┞ ﾐeHo ┗eřejﾐý či soukroﾏý suHjekt, ┗ případě Prograﾏu 
roz┗oje ┗eﾐko┗a spolufiﾐaﾐIo┗aﾐého z  E)FRV se ﾏůže jedﾐat o ┗eřejﾐý ﾐeHo soukroﾏý suHjekt 
půsoHíIí ﾐa Ielostátﾐí ﾐeHo regioﾐálﾐí úro┗ﾐi ﾐeHo saﾏotﾐý čleﾐský stát. ŘídiIí orgáﾐ ┗┞koﾐá┗á 
čiﾐﾐosti ┗ souladu s čl. ヱヲヵ oHeIﾐého ﾐařízeﾐí, resp. čl. ヶヶ ﾐařízeﾐí o E)FRV.  

ŘO OP VVV 

ŘídiIí orgáﾐ operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí 

ŘV 

ŘídíIí ┗ýHor 

 

SO ORP 

Spádo┗ý oH┗od oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 
 

SPC 

SpeIiálﾐě pedagogiIké Ieﾐtruﾏ 

 

SpeIifiIký/operati┗ﾐí Iíl  
)aﾏýšleﾐá zﾏěﾐa, které ﾏá Hýt dosažeﾐo prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it ┗ ráﾏIi iﾐ┗estičﾐí priorit┞ ふresp. 
prioritﾐí oHlasti ┗ případě E)FRV, resp. speIifiIkého Iíle ┗ případě ENRFぶ.    
 

Společﾐý strategiIký ráﾏeI ふdále jeﾐ „SSR“ぶ  
Dokuﾏeﾐt, který pře┗ádí Iíle a záﾏěr┞ strategie Uﾐie pro iﾐteligeﾐtﾐí a udržitelﾐý růst podporujíIí 
začleﾐěﾐí do podoH┞ klíčo┗ýIh akIí pro ESI foﾐd┞, zřizuje pro každý teﾏatiIký Iíl klíčo┗á opatřeﾐí, která 
ﾏají Hýt podporo┗áﾐa z jedﾐotli┗ýIh ESI foﾐdů, a ﾏeIhaﾐisﾏ┞ pro zajištěﾐí soudržﾐosti a souladu 
prograﾏo┗áﾐí ESI foﾐdů s hospodářskýﾏi politikaﾏi a politikaﾏi zaﾏěstﾐaﾐosti čleﾐskýIh států a EU.  

SR MAP 

StrategiIký ráﾏeI Místﾐího akčﾐího pláﾐu. 
 

SRP 

StrategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh a ┗ úzeﾏíIh ふﾐáze┗ iﾐdi┗iduálﾐího projektu s┞stéﾏo┗éhoぶ 
 

Stakeholder  

Jedﾐá se o zaiﾐtereso┗aﾐé straﾐ┞, které jsou o┗li┗ﾐěﾐ┞ daﾐýﾏ projekteﾏ. O┗li┗ﾐěﾐí je Huď příﾏé, či 
ﾐepříﾏé. Příﾏé o┗li┗ﾐěﾐí – straﾐ┞ jsou o┗li┗ﾐěﾐ┞ ┗ýsledk┞ i průHěheﾏ projektu příﾏo – ﾐapř. PS 
Vzdělá┗áﾐí, RSK, ředitelé )Š, SŠ, apod. – příﾏá účast ﾐa akti┗itáIh KAP. Nepříﾏé o┗li┗ﾐěﾐí – strany jsou 

o┗li┗ﾐěﾐ┞ projekteﾏ ふprůHěheﾏ či ┗ýsledkeﾏぶ ﾐepříﾏo, ﾐapř. již e┝istujíIí science learning centrum 

v úzeﾏí Hude o┗li┗ﾐěﾐo zpraIo┗áﾐíﾏ téﾏatu podpor┞ pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí.  
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Strukturálﾐí foﾐd┞  
Dílčí foﾐd┞ EU určeﾐé ﾐa podporu politik┞ hospodářské, soIiálﾐí a úzeﾏﾐí soudržﾐosti, tj. E┗ropský 
foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj a E┗ropský soIiálﾐí foﾐd.  

SŠ 

Středﾐí škola 

SVČ 

Středisko ┗olﾐého času 

 

SVL  

SoIiálﾐě ┗┞loučeﾐé lokalit┞ – ﾐelze jedﾐoduše a jedﾐozﾐačﾐě určit a ohraﾐičit, pro jejiIh ┗┞ﾏezeﾐí ┗šak 
poslouží tz┗. ﾏapa soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalit Miﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí ふdostupﾐá ﾐa 
www.esfcr.cz/mapa).  

SVP  

SpeIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ 

 

ŠVP 

Školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ 

 

Š) 

Školské zařízeﾐí 
 

TALIS 

Meziﾐárodﾐí šetřeﾐí o ┗┞učo┗áﾐí a učeﾐí ふTeaching and Learning International Survey).  Šetřeﾐí je 
pr┗ﾐíﾏ ﾏeziﾐárodﾐíﾏ ┗ýzkuﾏeﾏ, ┗e kteréﾏ jsou učitelé a ředitelé příﾏo dotazo┗áﾐi ﾐa školﾐí 
prostředí, kde proHíhá ┗┞učo┗áﾐí, a podﾏíﾐk┞, ┗e kterýIh učitelé a ředitelé praIují. Předsta┗uje 
důležitou zpětﾐou ┗azHu, která ﾏá sloužit jako podklad ke zlepšeﾐí podﾏíﾐek pro učitele, z┗ýšeﾐí jejiIh 
spokojeﾐosti při ┗┞koﾐá┗áﾐí jejich profese a tíﾏ zefekti┗ﾐěﾐí Ielé ┗zdělá┗aIí politik┞. Šetřeﾐí také 
uﾏožňuje doplﾐit důležité iﾐforﾏaIe potřeHﾐé k poro┗ﾐá┗áﾐí ┗zdělá┗aIíIh s┞stéﾏů jedﾐotli┗ýIh zeﾏí 
a identifiko┗at příklad┞ doHré pra┝e. 
 

Úzeﾏﾐí diﾏeﾐze  
Možﾐost koﾐIeﾐtraIe prostředků z prograﾏů ESI foﾐdů ┗e speIifiIkýIh t┞peIh úzeﾏí podporujíIí 
koﾐkureﾐIesIhopﾐost ふ┗ zá┗islosti ﾐa roz┗ojo┗ý poteﾐIiálぶ ČR a zohledňujíIí požada┗ek ﾐa ┗┞ro┗ﾐá┗áﾐí 
úzeﾏﾐíIh disparit ふ┗e ┗ztahu k ┗ﾐitřﾐí difereﾐIiaIi úzeﾏí a koﾐIeﾐtraIi proHléﾏů ekoﾐoﾏiIkého, 
soIiálﾐího či eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího Iharakteruぶ.   

Úzeﾏﾐí přístup  
Úzeﾏﾐě zaIíleﾐá teﾏatiIká iﾐter┗eﾐIe ふplﾐě či částečﾐě zaIíleﾐá iﾐter┗eﾐIe do ┗┞HraﾐýIh úzeﾏí dle 
t┞pologie úzeﾏí ČR ﾐeHo do úzeﾏí státeﾏ podporo┗aﾐýIh regioﾐů ﾐeHo do dalšíIh úzeﾏí speIifiIk┞ 
┗┞ﾏezeﾐýIh podle jiﾐýIh kritériíぶ.  
 

VŠ 

V┞soká škola 
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Výz┗a  
Akti┗ita řídiIíIh orgáﾐů či zprostředkujíIíIh suHjektů operačﾐíIh prograﾏů či Prograﾏu roz┗oje 
┗eﾐko┗a ┗┞zý┗ajíIí poteﾐIiálﾐí žadatele k podáﾐí žádostí o podporu podle předeﾏ staﾐo┗eﾐýIh 
podﾏíﾐek. Žádosti o podporu jsou přijíﾏáﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ou staﾐo┗eﾐéﾏ oHdoHí.   
 

ZoR 

)prá┗a o realizaIi projektu 

 

)Š 

)ákladﾐí škola 

 

)UŠ 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola 

 

ZZoR 

)á┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIi projektu 

  

  


