
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
PRO SO ORP ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

A SO ORP ČESKÁ TŘEBOVÁ

NOSITEL PROJEKTU: MAS ORLICKO, z.s. Žamberk

OBDOBÍ REALIZACE: květen 2016 – duben 2018

ROZPOČET: 3.767.019,20 Kč

CÍL PROJEKTU: podpořit kvalitu poskytovaného vzdělávání dětem 
a žákům do 15 let prostřednictvím komunitně vedeného plánování.

ÚZEMÍ REALIZACE: projekt byl realizován v území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

PARTNEŘI PROJEKTU:

město Česká Třebová

město Ústí nad Orlicí

a Pegagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí

V termínu 12. – 28. 2. 2018 se uskutečnila soutěž o nejlepší (mimo)školní projekt 
organizovaný v rámci projektu MAP. Veřejnost mohla na webových stránkách pro-
jektu vybírat z aktivit spolupráce a příkladů dobré praxe v rámci pilotáže a přidělit 
hlas té nejzajímavější. Nejvíce hlasů získal projekt s názvem „Co jsme si vypěsto-
vali, to si i sníme“ realizovaný DDM Kamarád v České Třebové – jehož zástupci na-
vštívili dne 28. 3. 2018 vědecko-zábavní park VIDA v Brně.

Výstupem všech realizovaných aktivit projektu a tím tedy dvouletého procesu ko-
munitního plánování je tzv. Finální MAP. Jde o dokument, který v sobě zahrnuje 
Analytickou část popisující aktuální situaci a předpoklad vývoje vzdělávání v da-
ném území, Strategický rámec pro stanovené prioritní oblasti a jejich cíle do roku 
2023, včetně aktualizovaného přehledu investičních potřeb subjektů vzdělávání. 
V neposlední řadě je obsažen seznam aktivit jednotlivých škol a aktivit spoluprá-
ce v Akčním plánu s vyznačením aktivit, které budou realizovány ve školním roce 
2018/2019. Finální MAP byl schválen Řídícím výborem projektu dne 17. 1. 2018 
a poté i zřizovateli místních škol.

Logickým vyústěním finálního MAP byla tvorba navazujícího projektu MAP II., 
do kterého byla předložena žádost dne 14. 2. 2018. Kromě pokračování v proce-
su akčního plánování v území bude možné podpořit realizaci několika vydefino-
vaných potřebných aktivit v rámci implementační části projektu MAP II.

SOUTĚŽ

FINÁLNÍ MAP

TVORBA NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU MAP II.

Následující aktivity jsou plánovány od května 2018 do dubna 
2022 a ke dni vydání letáku jsou v procesu schvalování.

Cílem projektu je: propojit život školy s místní komunitou. Učitelé společně se 
žáky diskutují problémy ve svém okolí, zjišťují nové informace a nově nabyté infor-
mace předávají dalším spolužákům.

Projekt je určen: žákům 1.-5. tříd, pro které budou zpracovány jednoduché pra-
covní listy s informacemi o místě, ve kterém žijí.

Projekt přinese: propojení školy s místní komunitou, náměty pro další práci v ho-
dinách.

Spolupracovat budeme s: 4 základními školami z regionu.

Cílem projektu je: podpořit předávání zkušeností mezi učiteli, řediteli, pedago-
gy volného času a dalšími zástupci škol z regionu, a to v oblastech základních 
gramotností, technického a přírodovědného vzdělávání, osobnostně-sociálního 
rozvoje, inovativních směrů ve výuce i managmentu.

Projekt je určen: pracovníkům škol, školských zařízení a lidem, kteří se věnují 
práci s dětmi v rámci volnočasových aktivit.

Školám přinese: workshopy, ukázkové hodiny a stáže k aktuálním tématům, které 
budou časově a vzdálenostně dobře dostupné. Zároveň budou účastníci mít mož-
nost diskutovat a sdílet své zkušenosti s ostatními zástupci regionu.

Bez angažovaných partnerů by to nešlo – s kým budeme spolupracovat? S kaž-
dým, kdo projeví o daná témata zájem.

Cílem projektu je: rozvoj dovedností a schopností výchovných poradců základ-
ních škol, zavedení a ověření nových metod, které v konečném důsledku zamezí 
předčasný odchod žáků a studentů ze vzdělávání a zvýší kompetence žáků pro vol-
bu vlastní kariéry a orientaci na trhu práce v regionu.

Projekt bude sloužit: žákům základních škol, které se rozhodly do projektu zapo-
jit a výchovným poradcům, kteří rozšíří své dovednosti a schopnosti v oblasti prá-
ce s výstupy externí diagnostiky.

Žákům přinese: využití profesní a pracovní diagnostiky pomocí nástroje COMDI.

Spolupracovat budeme s: 3 základními školami z regionu.

Cílem projektu je: podpořit využití školních zahrad k rozvoji dovedností a schop-
ností pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a polytechnického 
vzdělávání a k podpoře manuálních činností žáků.

Projekt je určen: dětem a žákům do 15 let, kteří získají prostor pro seberealiza-
ci, pro budování vztahu k přírodě, k rozvoji tvořivosti, iniciativy a podnikavosti.

Účastníkům přinese: možnost zapojit rodiče a zástupce místní komunity do živo-
ta škol. Možnost upravit si zahradu ve spolupráci s místní komunitou, rodiči a žáky 
dle svých představ.

V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s: Domem dětí a mládeže Kama-
rád v České Třebové a 6 mateřskými školami z regionu.

Cílem projektu je: rozvoj dovedností a schopností pedagogických pracovníků 
předškolního vzdělávání v oblasti nových metod a forem práce.

Projekt je určen: pedagogům předškolního vzdělávání, díky nimž poté dojde k roz-
voji klíčových kompetencí dětí. Tyto kompetence děti potřebují pro bezproblémový 
přechod z mateřské na základní školu.

Účastníkům přinese: workshopy, semináře a ukázkové hodiny se zaměřením na 
nové trendy v předškolním vzdělávání. Možnost vyzkoušet si vybrané metody pří-
mo ve výuce a přináší bezpečný prostor pro sdílení zkušeností.

Spolupracovat budeme s: 5 mateřskými školami z regionu.

Cílem projektu je: podpořit rozvoj motorických a praktických dovedností u dětí 
a žáků v rámci mimoškolních aktivit (příměstský tábor, volnočasový kroužek).

Je určen: dětem a žákům do 15 let, kteří v rámci mimoškolních aktivit získají mož-
nost rozvinout své schopnosti při manuálních a praktických aktivitách.

Projekt přinese: zvýšení zájmu dětí a žáků o mimoškolní aktivity formující zájem 
o budoucí pracovní uplatnění. Zvýšení motivace pro studium technických a příro-
dovědných oborů.

Hlavními partnery této aktivity jsou: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí a Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová.

Cílem projektu je: posílení kompetencí pedagogických pracovníků předškolních 
zařízení ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. V rámci projektu dojde ke 
spolupráci a sdílení zkušeností mezi jednotlivými mateřskými školami z regio-
nu, spolupráci a síťování vedoucích pracovníků mateřských škol v oblasti říze-
ní pedagogického procesu.

Projekt je určen: pracovníkům škol, školských zařízení a lidem, kteří se věnují 
práci s dětmi předškolního věku.

Co přinese: workshopy, ukázkové hodiny a stáže k aktuálním tématům. Zároveň 
budou mít účastníci možnost diskutovat a sdílet své zkušenosti s ostatními zá-
stupci regionu.

Budeme spolupracovat s: každým, kdo projeví o daná témata zájem.

Více o projektu MAP na 
www.maporlicko.cz

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY 
NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU MAP II.

BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT 
A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ 
VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZŠ

ŠKOLNÍ ZAHRADY JAKO PROSTOR 
K POLYTECHNICKÉMU 

A PŘÍRODOVĚDNÉMU VZDĚLÁVÁNÍNOVÉ METODY A FORMY PRÁCE 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ROZVOJ SPOLUPRÁCE 
V OBLASTI POLYTECHNIKY

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ZE SO ORP ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 
Z POHLEDU ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ 

A TVORBA REGIONÁLNÍ UČEBNICE

Cílem projektu je: podpořit děti a žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem 
a mají speciálně vzdělávací potřeby.

Projekt je určen: dětem a žákům, kteří se špatně začleňují do kolektivu a jsou 
klienty Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

Co přinese: víkendové výjezdy pro děti, vedené pracovníky poradny. Pro děti je 
hlavním přínosem rozvoj mezilidských vztahů, vzájemné tolerance, samostatnosti 
v neznámém prostředí a poznání, že speciálně vzdělávací potřeby nemusí být pře-
kážkou při začlenění do kolektivu. Rodiče získají podporu od pracovníků poradny 
ohledně speciálně vzdělávacích potřeb jejich dítěte. Pracovníci poradny zvýší své 
schopnosti a dovednosti pro práci s různorodou skupinou dětí. 

Hlavním partnerem je: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.

I MIMO ŠKOLU JE ZÁBAVA

Za účelem podpory aktivních forem spoluprací jednotlivých subjektů vzdělávání (for-
mální, neformální či zájmové), včetně zaměstnavatelů, bylo v rámci projektu MAP 
zrealizováno pilotní ověření aktivit spolupráce. V období 10. 5. – 15. 11. 2017 bylo 
uskutečněno 15 aktivit spolupráce a další 2 příklady dobré praxe, které se staly zá-
kladem a nosným prvkem tvorby akčního plánu, ale především prohloubily stávající 
spolupráci a iniciovaly nová partnerství mezi nejrůznějšími aktéry vzdělávání.

PILOTÁŽ



V úvodu realizace projektu byla provedena analýza stávajícího stavu vzdělávání, 
včetně predikce jeho vývoje. Byla stanovena vize vzdělávání, které se chce v úze-
mí dosáhnout a určeny prioritní oblasti s jednotlivými cíli, kterými bude vize na-
plňována. 
Pravidelnou šestiměsíční aktualizací dokumentu Strategický rámec MAP do roku 
2023 je v území mapována potřeba investic do infrastruktury subjektů zabezpečují-
cích výchovu a vzdělávání dětí a žáků. Přehledem měkkých potřeb je pak tzv. Akční 
plán s konkrétními aktivitami jednotlivých škol a aktivitami spolupráce mezi subjekty 
předškolního, základního, zájmového či neformálního vzdělávání v regionu.

Pro podporu odborných diskuzí k problematice vzdělávání byly zrealizovány Ku-
laté stoly, které byly tematicky uzpůsobeny vydefinovaným problémovým oblas-
tem. První z nich byl k problematice metody Supervize a jejího využití ve školním 
prostředí, který dne 1. 2. 2017 vedla Mgr. Sychrová z Pedagogickopsychologické 
poradny v Ústí nad Orlicí. Další řešené téma bylo Přehled dotačních možností pro 
školy a školská zařízení (26. 4. 2017 pod vedením pana Lokaje z Profi škola s.r.o. 
a Ing. Mgr. Krškové z MAS ORLICKO, z.s.) a Nové trendy v kariérovém poraden-
ství (15. 1. 2018 s Mgr. Parláskem z INFOKARIÉRY). 

V termínu 5. – 6. 10. 2017 se uskutečnila odborná stáž do Mateřské školy DUHA 
v Soběslavi a Mateřské školy Slavonice, které navštívilo 20 pedagogických pracov-
nic místních mateřských škol. Účastnicím se s nadšením a entusiasmem věnova-
ly nejen paní ředitelky škol Mgr. Krejčová a Mgr. Benešová, ale celý pedagogický 
sbor. A to nejen v rámci prvního dne exkurze, kdy paní učitelky představovaly jed-
notlivé realizované projekty své školy, ale též v průběhu druhého dne, kdy účastni-
ce navštěvovaly jednotlivé třídy s dětmi.

Za účelem přímého zapojení cílové skupiny dětí a žáků do tvorby místního akční-
ho plánu vzdělávání byly v projektu zapojeny žákovské parlamenty 3 základních 
škol, které zpracovávaly dílčí úkoly a v závěru sdílely své zkušenosti během spo-
lečné exkurze do Senátu PČR dne 5. 3. 2018 za osobní účasti pana senátora Šilara.

Ke sdílení příkladů dobré praxe v území docházelo prostřednictvím realizovaných 
ukázkových hodin. 
První z nich nesla název Otevřená hodina vedená Hejného metodou na 2. stup-
ni pod vedením paní učitelky Mgr. Koubová ze ZŠ Nádražní v České Třebové dne 
13. 12. 2016. Ve stejné škole pak proběhly další náslechy ve Výuce angličtiny na 
1. stupni vedené pomocí on-line jazykových kurzů s paní učitelkou Mgr. Maško-
vou 5. 5. 2017. Paní učitelka Mgr. Skalová předvedla Otevřenou hodinu matema-
tiky na I. stupni vedenou Hejného metodou dne 23. 5. 2017. Výuka matematiky 
vedená pomocí metody CLIL aneb „Matematika v Angličtině“ s paní učitelkou 
Koubovou se odehrála 25. 5. 2017. 

ZŠ bratří Čapků v Ústí nad Orlicí prostřednictvím paní učitelky Mgr. Vackové před-
vedla Ukázku reedukace matematiky – dyskalkulie a paní učitelky Mgr. Kujová 
a PhDr. Chmelíková Ukázku reedukace českého jazyka – dyslexie dne 15. 3. 2017.

Český jazyk a matematika v prostředí Montessori byly představeny na ZŠ Na ro-
vině v České Třebové pod vedením paní učitelky Mgr. Jasanské ve dnech 25. 1. 
a 8. 3. 2018.

Dne 13. 2. 2018 se uskutečnila ukázková hodina na téma Činnostní matematika 
na ZŠ a MŠ v Libchavách s paní učitelkou Mgr. Kittlitz. 

Na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí se 
pod vedením tamního pedagogického sboru 20. 3. 2018 uskutečnily 2 ukázkové 
hodiny se zaměřením na přípravný stupeň a 1. stupeň, který navštěvují děti s po-
ruchou autistického spektra a středně těžkou mentální retardací.

Vyvrcholením odborných diskuzí formou kulatých stolů pak bylo beze-
sporu inspirující setkání s panem doktorem Martinem Romanem – filan-
tropem v oblasti vzdělávání, autorem projektu Čtení pomáhá a předse-
dou správní rady PORG o.p.s. Ten v zaplněném sále orlickoústecké Malé 
scény vedl fundovanou diskuzi na téma Efektivita výuky a učení, která 
s většinou účastníků pokračovala ještě i po ukončení oficiálního programu.

7. 5. 2017 se pod vedením Dr. Kraemera, ředitele Institutu pro podporu inovativ-
ního vzdělávání uskutečnil seminář v TJ Spartak Letohrad na téma Intuitivní hry.

Seminář k aktuální problematice ochrany osobních údajů ve vazbě na naříze-
ní EU – GDPR vedl pan Novotný z MANA Consulting s.r.o. dne 7. 12. 2017 pro 
zřizovatele a 14. 12. 2017 pro školy a NNO. 5. 2. 2018 se uskutečnil seminář 
Diagnostika dítěte předškolního věku s paní Mgr. Bednářovou.

Mgr. Sehnal s kolegyní Mgr. Škeříkovou seznámili dne 12. 2. 2018 účastníky 
semináře s Využitím metody FIE na školách.

Jak učit a nezbláznit se byl název seberozvojového semináře 2. 3. 2018 s němec-
kým pedagogem Thomasem Pedrolim a ukrajinskou lékařkou Elenou Bogatyrenko.

První oblastí, na kterou se projekt zaměřil, bylo téma Inkluze. K této problemati-
ce proběhl workshop se zaměřením jak pro základní, tak předškolní vzdělávání.

Na podporu budování znalostních kapacit se uskutečnilo několik seminářů. 
12. 7. 2016 Inkluze pro zřizovatele, 25. 8. a 4. 10. 2016 Inkluze pro ško-
ly pod vedením PhDr. Novotné z Pedagogicko-psychologické poradny 
v Ústí nad Orlicí. 

Pro zájemce o témata týkající se problematiky nadaných dětí a žáků byly připrave-
ny semináře na téma Rozvoj a podpora nadaných dětí a žáků, pod vedením paní 
PhDr. Podhorné z Pedagogicko-psychologické poradny v Karviné (29. 11. 2016).

30. 3. 2017 pod záštitou pana poslance Dr. Skalického proběhl ve školní jídelně 
Žamberk seminář Skutečně zdravá škola.

Druhý diskusní okruh byl věnován otázkám rozvoje základních gramotností – tento 
blok byl rozdělen pro předškolní a základní vzdělávání a poskytl základ sběru kon-
krétních regionálních potřeb.

ANALYTICKÁ ČÁST, VIZE, STRATEGICKÝ
RÁMEC, AKČNÍ PLÁN

KULATÉ STOLY EXKURZE

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

UKÁZKOVÉ HODINY

WORKSHOPY

SEMINÁŘE

17. května 2017 se uskutečnily 2 kulaté stoly na téma Montessori s Mgr. Livoro-
vou a paní Dlouhou z Elipsa Montessori centrum Pardubice a byly věnovány spe-
cifikům této metody pro děti předškolního věku a žáky od 6 do 12 let. 

Velmi početnou skupinu zástupců škol a školních jídelen přilákal kulatý stůl na 
téma Zdráva výživa pro školáky, který se uskutečnil 22. 8. 2017 v prostorách Eko-
centra PALETA, z. s. v Oucmanicích. Kulatý stůl vedla paní doktorka Margit Slimáko-
vá specialistka na zdravotní prevenci a výživu.


