
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ŽAMBERK 

A SO ORP KRÁLÍKY

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 věku prostřednictvím komunitně vedeného plánování.

ÚZEMÍ REALIZACE: projekt byl realizován v regionu správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

PARTNEŘI PROJEKTU:

město Králíky

město Žamberk

a Pegagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí

Cílem projektu je: podpořit předávání zkušeností mezi učiteli, řediteli, pedagogy 
volného času a dalšími zástupci škol z regionu v oblastech základních gramotnos-
tí, technického a přírodovědného vzdělávání, osobnostně-sociálního rozvoje, ino-
vativních směrů ve výuce a managmentu.

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

Co přinese? Workshopy, ukázkové hodiny a stáže k aktuálním tématům, které bu-
dou časově a vzdálenostně dobře dostupné. Zároveň budou mít účastníci možnost 
diskutovat a sdílet své zkušenosti s ostatními zástupci regionu.

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

Cílem projektu je: vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, 
která se podílí na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a 
zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území.

Výstupy projektu budou sloužit: především žákům a pedagogům Základní a ma-
teřské školy v Červené Vodě.

Projekt přinese: přehled o základních principech a funkcích komunitního plá-
nování. Rozvoj spolupráce mezi školou, žáky, aktivními spolky a obyvateli obce.

Hlavním partnerem tohoto projektu je: Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda. Spolupracovat budeme s dalšími 2 ZŠ v regionu a neziskovým sektorem.

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 přidě-
lit hlas té nejzajímavější. Nejvíce hlasů získal projekt s názvem „Zdravé stravová-
ní“ realizovaný ZŠ a MŠ v Červené Vodě – jehož zástupci navštívili dne 28. 3. 2018 
vědecko-zábavní park VIDA v Brně.

Cílem projektu je: je podpořit pracovníky mateřských škol při využívání pedago-
gické diagnostiky a při práci s výstupy pedagogické diagnostiky.

Výstupy poslouží: dětem, u kterých včasná diagnostika umožní cílený rozvoj, vy-
rovnání případných deficitů v rozvoji dětí a podpoří bezproblémový přechod na zá-
kladní školu.

Školkám projekt přinese: sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe týkající se pe-
dagogické diagnostiky. Zapojené školky budou ve výuce ověřovat pomůcku s ná-
zvem Klokanův kufr.

Spolupracovat budeme s: 5 mateřskými školami z regionu.

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.

Výstupy poslouží: žákům základních škol, které se rozhodly do projektu zapojit. 
Výchovným poradcům, kteří rozšíří své dovednosti a schopnosti v oblasti práce 
s výstupy externí diagnostiky.

Školám projekt přinese: Využití profesní a pracovní diagnostiky u žáků základních 
škol pomocí nástroje COMDI.

Spolupracovat budeme s: 4 základními školami z regionu.

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: rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání a širší pod-
pora praktických činností, popularizace technického a přírodovědného vzdělávání, 
podpora spolupráce mezi školami, neformálním vzděláváním a místními firmami.

Projekt je určen: učitelům, vedoucím zájmových kroužků zaměřených na poly-
techniku.

Projekt přinese: zvýšení pracovních kompetencí žáků, nové náměty na pracovní 
činnosti v prostředí škol, motivace žáků a jejich rodičů k návaznému studiu tech-
nických a zemědělských oborů.

Hlavními partnery při realizaci tohoto projektu jsou: Masarykova základní ško-
la Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní a.s., SOU opravárenské Králíky, 
SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun, Gymnázium Žamberk, Bühler CZ s.r.o., 
Cesta pro rodinu, z.ú., PSŠ Letohrad, GAF, Vonwilerova továrna, Muzeum starých 
strojů a zástupci zaměstnavatelů.

Co nás čeká? Kroužek agroenvironmentální výchovy, Dědečkova dílna, Robotika 
a Interaktivní centrum pro popularizaci oborů dopravního stavitelství. Vše za spo-
lupráce škol, firem a hlavně dětí do 15 let.

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY 
NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU MAP II.

ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO PEDAGOGICKOU 
DIAGNOSTIKU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT 
A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ 
VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZŠ

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V REGIONU 
NA PODPORU TECHNICKÉHO 

A PŘÍRODOVĚDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CESTA K OTEVŘENÉ ŠKOLE

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 7. 3. 2018 za osobní účasti pana senátora Šilara.

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 dalších 6 příkladů dobré praxe, které se staly 
základem a nosným prvkem tvorby akčního plánu, ale především prohloubily stá-
vající spolupráci a iniciovaly nová partnerství mezi nejrůznějšími aktéry vzdělávání.

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

PILOTÁŽ

Více o projektu MAP na 
www.maporlicko.cz



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 napl-
ňována. Pravidelnou šestiměsíční aktualizací dokumentu Strategický rámec MAP 
do roku 2023 je v území mapována potřeba investic do infrastruktury subjektů za-
bezpečujících výchovu a vzdělávání dětí a žáků. Přehledem měkkých potřeb je pak 
tzv. Akční plán s konkrétními aktivitami jednotlivých škol a aktivitami spoluprá-
ce mezi subjekty předškolního, základního, zájmového či neformálního vzdělává-
ní v regionu.

První oblastí, na kterou se projekt zaměřil, bylo téma Inkluze. K této problemati-
ce proběhl workshop se zaměřením jak pro základní, tak předškolní vzdělávání.
Druhý diskusní okruh byl věnován otázkám rozvoje základních gramotností – ten-
to blok byl rozdělen pro předškolní a základní vzdělávání a poskytl základ sběru 
konkrétních regionálních potřeb.

ANALYTICKÁ ČÁST, VIZE, 
STRATEGICKÝ RÁMEC, AKČNÍ PLÁN

WORKSHOPY

Pro podporu odborných diskuzí k problematice vzdělávání byly zrealizovány Kula-
té stoly, které byly tematicky uzpůsobeny vydefinovaným problémovým oblastem. 
První z nich byl k problematice metody Supervize a jejího využití ve školním pro-
středí, který dne 24. 1. 2017 v Žamberku vedla PhDr. Novotná z Pedagogicko-psy-
chologické poradny v Ústí nad Orlicí. Další řešené téma bylo Rozvoj podnikavosti 
a iniciativy dětí a žáků a rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdě-
lávání (18. 4. 2017 pod vedením Ing. arch. Svobodové z Univerzity Pardubice) 
a Problematika návykových látek ve školním prostředí (16. 5. 2017 s Mgr. Kábe-
lovou z Laxus z.ú. Pardubice). 

KULATÉ STOLY
Vyvrcholením odborných diskuzí formou kulatých stolů pak bylo bezesporu in-
spirující setkání s panem doktorem Martinem Romanem – filantropem v oblasti 
vzdělávání, autorem projektu Čtení pomáhá a předsedou 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 ukon-
čení oficiálního programu.

Na podporu budování znalostních kapacit se uskutečnilo několik seminářů. 
12. 7. 2016 Inkluze pro zřizovatele a 25. 8. 2016 Inkluze pro školy pod vedením 
PhDr. Novotné z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Pro zájem-
ce o témata týkající se systematického řízení rozvoje školy byl připraven seminář 
na téma Strategie rozvoje školy (18. 10. 2016 s Mgr. Eliášem). 
Mgr. Hazlbauer vedl seminář k problematice školních parlamentů dne 14. 2. 2017 
s názvem Fungující žákovský parlament v současné škole. 
13. 2. 2017 se pod vedením Dr. Kraemera, ředitele Institutu pro podporu ino-
vativního vzdělávání uskutečnil seminář na téma Inovativní proudy a iniciativy 
ve vzdělávání v prostorách gymnázia v Letohradě a sálu místní ZUŠ. Pro vel-
ký zájem bylo toto téma zopakováno dne 23. 3. 2017 na ZŠ Komenského v Le-
tohradě. Zájemci měli možnost využít ještě jedné příležitosti k setkání s panem 
Kraemerem – tentokrát 7. 5. 2017 v TJ Spartak Letohrad na téma Intuitivní hry.

30. 3. 2017 pod záštitou pana poslance Dr. Skalického proběhl ve školní jídel-
ně Žamberk seminář Skutečně zdravá škola. Pro velký zájem zúčastněných byl 
později zrealizován Praktický seminář ukázek vaření luštěnin, dne 18. 5. 2017.

Seminář k aktuální problematice ochrany osobních údajů ve vazbě na nařízení 
EU – GDPR vedl pan Novotný z MANA Consulting s.r.o. dne 7. 12. 2017.

SEMINÁŘE
13. 2. a 13. 3. 2018 se uskutečnil seminář Diagnostika dítěte předškolního 
věku s paní Mgr. Bednářovou. Jak učit a nezbláznit se byl název seberozvojo-
vého semináře 2. 3. 2018 s německým pedagogem Thomasem Pedrolim a ukra-
jinskou lékařkou Elenou Bogatyrenko.

Ke sdílení příkladů dobré praxe v území docházelo prostřednictvím realizovaných 
ukázkových hodin. 
O svoje zkušenosti s Využitím praktických a technických činností k propagaci školy 
se podělili zástupci ZŠ v Jablonném nad Orlicí nahlédnutím do příprav vánočního jar-
marku dne 22. 11. 2016. Pan učitel Pavlíček ze stejné školy představil metodu výuky 
matematiky dle profesora Hejného v 1. třídě dne 29. 11. 2016. Vhodné způsoby prá-
ce s žáky s poruchami učení představily dne 27. 2. 2017 speciální pedagožky z Pe-
dagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí paní Mgr. Sychrová a Mgr. Kepr-
tová. Paní učitelka Mgr. Hrdinová ze ZŠ Komenského v Letohradě umožnila účastní-
kům ukázkové hodiny shlédnout výuku s využitím metody RWCT (kritického myšle-
ní) v hodině čtení v 5. třídě dne 23. 3. 2017. Paní učitelka Mgr. Hatková ze stejné školy 
pak 12. 5. 2017 nabídla ochutnávku z kroužku Přírodovědné odpoledne. Spolupráce 
učitele a asistenta pedagoga byla představena na ZŠ a MŠ v Červené vodě paní uči-
telkou Mgr. Dvořáčkovou a její asistentkou dne 20. 4. 2017. Dne 24. 11. 2017 se usku-
tečnila ukázková hodina na téma Experimentář aneb Hrátky se suchým ledem na Ma-
sarykově ZŠ v Klášterci nad Orlicí s paní učitelkou Mgr. Frankovou. Čtenářské dílny na 
ZŠ Komenského v Letohradě předvedla kolegům z regionu paní učitelka Mgr. Hrdino-
vá 12. 1. 2018. Paní učitelky Fabiánová a Vicencová poskytly zájemcům náslech v ho-
dině Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole dne 23. 1. 2018 
v MŠ Moravská v Králíkách.

UKÁZKOVÉ HODINY

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.

EXKURZE

Kulatý stůl k problematice metody výuky formou Montessori přístupu proběhl 
17. 5. 2017 s Mgr. Livorovou a paní Dlouhou z Elipsa Montessori centrum Par-
dubice a byl věnován specifikům této metody pro děti předškolního věku a žáky 
od 6 do 12 let.
I přes období letních prázdnin přišla diskutovat o Zdravé výživě pro školáky 
se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu paní doktorkou Slimákovou vel-
mi početná skupina zástupců škol a školních jídelen dne 22. 8. 2017 do prostor 
Ekocentra PALETA z.s.


