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REALIZACE PROJEKTU

• 04/2016 – 03/2018

• Zapojené subjekty (partnerství): 

• Školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a školská zařízení

• Ostatní instituce poskytující vzdělávání (NZV apod.)

• Zřizovatelé

• Rodiče

• Žáci
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VÝSTUPY PROJEKTU MAP

1. Dohoda o prioritách vzdělávací politiky  v 
území
(tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023)

2. Soubor konkrétních aktivit (Akční plán)
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DOKUMENT MAP - STRUKTURA

1. Analytická část

2. Strategický rámec MAP

3. Opatření (akční plán)

➢ Konkrétní aktivity
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STRATEGICKÝ RÁMEC MAP TRUTNOVSKO

MAP Trutnovsko

Priorita 1 Zajištění dostupné, kvalitní a moderně vybavené infrastruktury institucí předškolního a základního vzdělávání

Cíl 1.1 Stavební úpravy vč. vybavení budov/areálů MŠ a ZŠ

Cíl 1.2 Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ

Cíl 1.3 Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ a ZŠ

Priorita 2 Podpora připravenosti / stěžejních kompetencí dětí a žáků

Cíl 2.1 Podpora rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti pro děti na MŠ

Cíl 2.2 Podpora rozvoje čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti žáků ZŠ

Cíl 2.3 Podpora vzdělávání dětí a žáků v polytechnické, občanské, kulturní, environmentální a sociální oblasti

Cíl 2.4 Podpora zručnosti a tvořivosti dětí a žáků v praktických oborech

Cíl 2.5 Podpora pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků

Priorita 3 Podpora kvalifikovaného personálu MŠ a ZŠ

Cíl 3.1 Zajištění dostupných vzdělávacích programů / kurzů pro pedagogické, řídicí a nepedagogické pracovníky

Cíl 3.2 Zabezpečení dostatečně kvalitního materiálového vybavení pedagogických, řídicích a nepedagogických

pracovníků

Priorita 4 Zajištění dostupnosti ke vzdělání všem dětem a žákům bez rozdílu

Cíl 4.1 Podpora bezbariérových opatření v budovách / areálech MŠ a ZŠ

Cíl 4.2 Zabezpečení potřeb dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Priorita 5 Podpora neformálního a zájmového vzdělávání, spolupráce institucí

Cíl 5.1 Stavební úpravy vč. vybavení a bezbariérových opatření budov/areálů a jejich venkovních ploch pro instituce NZV

Cíl 5.2 Realizace energeticky úsporných opatření v budovách institucí NZV

Cíl 5.3 Podpora vzdělávacích programů organizovaných institucemi NZV a pro pracovníky institucí NZV

Cíl 5.4 Podpora spolupráce aktérů / institucí v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání

v území, vč. spolupráce se zahraničními institucemi
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REALIZOVANÉ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU 
(VYBRANÉ)

• Činnost pracovních skupin

• Ředitelé škol

• Neformální a zájmové vzdělávání (NZV)

• Pracovní skupina NZV

• Jednání (rotující princip)

• Společný výstup: leták (Místně zakotvené učení)
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MOŽNOSTI NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU MAP II.

• Pokračování pracovní skupiny „Neformální a 
zájmové vzdělávání“

• Téma : Místně zakotvené učení

• Analýza výukových materiálů v regionu ORP Trutnov

• Zapojení většího počtu organizací
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Realizační tým MAP Trutnovsko

DĚKUJEME ZA POZORNOST!


