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CÍL PROJEKTU

• Nositel projektu: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

• Doba trvání projektu: 1. 8. 2016–31. 3. 2018

• Území působnosti projektu: ORP Mnichovo Hradiště

Přispět ke zlepšení kvality vzdělávání

dětí a žáků na Mnichovohradišťsku.



• Mateřská škola Březina

• Mateřská škola Dolní Krupá

• Základní škola a mateřská škola Jivina

• Základní škola a mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou

• Základní škola a mateřská škola Kněžmost

• Základní škola a mateřská škola Loukovec

• Mateřská škola města Mnichovo Hradiště

• Základní škola Mnichovo Hradiště Sokolovská

• Základní škola Mnichovo Hradiště Studentská

• Základní škola a mateřská škola Žďár

• Mateřská škola Klubíčko, Boseň

• Základní škola Mnichovo Hradiště, Švermova

ZAPOJENÉ ŠKOLY



Vzdělávací a paměťové instituce, nestátní 
neziskové organizace, spolky…

• Základní umělecká škola Mnichovo Hradiště

• Muzeum města Mnichovo Hradiště

• Městská knihovna Mnichovo Hradiště

• MC Kohoutek

• Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

• 1. skautský oddíl Mnichovo Hradiště

• Jednota bratrská

• Sokol, MSK 

• Komunitní zahrada MEZA

• …

DALŠÍ AKTÉŘI



KOHO SE PROJEKT TÝKÁ?

• Dětí a žáků

• Pedagogických pracovníků

• Pracovníků a dobrovolníků organizací působících v oblasti
vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

• Rodičů dětí a žáků

• Vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

• Zaměstnanců veřejné správy a zřizovatelů škol



VÝSTUPY PROJEKTU

Vytvoření funkčního partnerství aktérů 
ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání

Vytvoření systému komunikace pro zvýšení kvality 
vzdělávání v regionu ORP Mnichovo Hradiště

Vytvoření místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání



VÝSTUPY PROJEKTU

Strategický rámec MAP

• součást místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

• přijat v lednu 2017, první aktualizace v září 2017

• součástí je seznam investičních priorit



Priorita 1 – Kvalitní vzdělávání pro život Priorita 2 – Úspěch pro každé dítě

1.1 Dítě se orientuje v současném světě, umí řešit životní 

situace a je motivované k celoživotnímu učení.

1.2 Ti, kdo vzdělávají děti, jsou pro svou roli ve 

vzdělávacím procesu dobře připraveni a mají zajištěné 

vhodné podmínky pro svou práci.

1.3 Celá obec je prostorem pro učení.

2.1 Ke každému dítěti se přistupuje individuálně s ohledem na 

jeho vzdělávací potřeby.

2.2 Vzdělávací systém podporuje silné stránky dítěte a jeho 

sebevědomí.

2.3 Děti mají rovné šance na úspěch – včetně dětí ze 

znevýhodněného prostředí.

2.4 Účastníci vzdělávacího procesu mohou využívat odborné 

poradenství při řešení problémů – školské poradenské zařízení 

(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické 

centrum) a další (např. poradny pro mezilidské vztahy, střediska 

výchovné péče apod.).

Priorita 3 – Dobře fungující a stabilní škola Priorita 4 – Komunitní spolupráce pro vzdělávání

3.1 Škola je strategicky a participativně řízena.

3.2 Prostřednictvím finanční a materiální podpory jsou 

zajištěny kvalitní vzdělávací příležitosti.

3.3 Škola vytváří bezpečné klima pro všechny účastníky 

vzdělávání.

3.4 Učitelé mají kvalitní podmínky pro výkon své profese.

3.5 Žák má možnost aktivně se zapojit do života školy 

(např. školní noviny, školní parlament, hlasování).

3.6 Škola aktivně spolupracuje s rodiči.

3.7 Školy dobře komunikují s veřejností.

4.1 Obec podporuje školní i mimoškolní vzdělávací aktivity 

(finančně, materiálně, prostorově, lidsky atd.).

4.2 Obec podporuje spolupráci vzdělávacích institucí, které 

zřizuje, i všech ostatních aktérů vzdělávání a cení si jich.

4.3 Vzdělávací instituce jsou otevřené pro aktivní komunitní 

spolupráci.

4.4 V ORP Mnichovo Hradiště existuje pestrá nabídka 

mimoškolních aktivit.



Uskutečněné akce

• Úvodní setkání ředitelů (5. 10. 2016)

• Neformální setkání ředitelů ZŠ a GMH (11. 10. 2017)

• Neformální setkání ředitelů MŠ (18. 10. 2017, ZŠ Kněžmost)

Plánované akce

• Setkání malotřídek (leden či únor 2018)

• Další setkání ředitelů

ROZVOJ PARTNERSTVÍ



ZAPOJENÍ AKTÉRŮ
• První mnichovohradišťské MAPování pro učitele, ředitele, 

pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školství
(1. 11. 2016)

• První mnichovohradišťské MAPování pro pracovníky
a dobrovolníky v neformálním vzdělávání (2. 11. 2016)

• Prezentace demografické studie (8. 3. 2017)
• Pracovní setkání na téma: Dětská hřiště v Mnichově Hradišti –

vhodný prostor pro volný čas dětí a mládeže do 15 let?
(25. 4. 2017)

• Prezentace MAPu na Dětském dni v areálu Městského
sportovního klubu (3. 6. 2017)

• Zapojení žáků: nácvik facilitace se žáky (6. 6. 2017), Gymnazisté
o škole a vzdělávání – diskuse (12. 6. 2017)

• Sousedská slavnost Zažít Hradiště jinak (16. 9. 2017)



PRACOVNÍ SKUPINA MAP

Tři jednání pracovní skupiny MAP 

• 9. 11. 2016, 6. 12. 2016, 11. 1. 2017

• PS pro zpracování strategického rámce

4. jednání pracovní skupiny MAP

• 9. 3. 2017

• PS zaměřená na vzdělávací aktivity

Pracovní skupina MAP pro akční plán 

• 21. 9. 2017, 7. 10. 2017, 13. 11. 2017, 27. 11. 2017



VZDĚLÁVÁNÍ
• Storytelling – učme (se) příběhem (13. 12. 2016)

• Místně zakotvené učení, RNDr. Blažena Hušková (7. 2. 2017)

• Výjezdní setkání s inspirací – Metody aktivního učení ZŠ 
Kunratice (29. 3. 2017)

• Kurz metodik prevence (kurz 02/2017–12/2017)

• Přednáška Václava Mertina: O výchově dítěte a o tom, co je

v ní důležité (19. 4. 2017)

• Prevence syndromu vyhoření, Mgr. Jiří Sixta (27. 4. 2017)

• První třídou bez problémů, Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.

(4. 5. 2017)

• Výjezdní setkání s inspirací (12. 5. 2017)

Jak propojit síly muzea a škol, Muzeum hry v Jičíně

Jak to vypadá, když se děti učí a nevědí o tom



VZDĚLÁVÁNÍ
• Koučink a mentoring: oč jde a k čemu Vám to bude, Mgr. Jiří

Šmejkal (14. 5. 2017)

• Setkání s inspirací: Čteme s nečtenáři, Kamila Bergmannová
(13. 5. 2017)

• Čtenářský klub – 2 setkání (5. 6. 2017 a 3. 10. 2017)

• Setkání s inspirací: Proč dítě zlobí, Mgr. Stanislava
Emmerlingová (7. 6. 2017)

• Rozdělávání ohně s pračlověkem a jiné exkurze do pravěku, 
profesionální pračlověk Jan „Tonda“ Půlpán (9. 6. 2017)

• Vyslání do prázdnin s Mgr. Jaromírem Gottliebem

(21. 6. 2017)

• Přírodní rozloučení s prázdninami (1. 9. 2017)

• Listování (cyklus scénického čtení): 1x pro žáky a studenty, 
1x pro veřejnost (12. 9. 2017)



VZDĚLÁVÁNÍ
• Učíme se v muzeu (18. 9. 2017)

• Odemykání dětského potenciálu s Janem Mühlfeitem
a Kateřinou Novotnou (26. 9. 2017)

• Čtenářské strategie s Kamilou Bergmannovou (12. 10. 2017)

• Výjezdní setkání s inspirací – Litomyšl (13. a 14. 10. 2017)

• Inkluzivní vzdělávání, Karel Bárta (8. 11. 2017)

• Vraťme dětství ven, Petr Daniš (21. 11. 2017)



VZDĚLÁVÁNÍ – plán

• Relaxační techniky pro děti a dospělé, Mgr. Gabriela Luková 
Sittová a Mgr. Tomáš Slánský (6. 12. 2017)

• Seminář na téma Žákovský parlament (13. 12. 2017)

• Čtenářský klub (19. 12. 2017)

• Přednáška Tomáše Feřteka na téma Co je nového ve 
vzdělávání (11. 1. 2018)

• Dílna čtení s Kamilou Bergmannovou (12. 1. 2018)

• Sebepoznání tancem, čtením, hudbou (20. 1. 2018)

• Listování II (30. 1. 2018)

• Questing – zahájení, příprava questu, pokračování – únor 
2018





Iva Dobiášová odborný pracovník MAP

Blažena Hušková expert na zapojování veřejnosti

Kamila Kořánová odborná řešitelka klíčových aktivit od 24. 1. 2017

Martina Kulíková odborný pracovník MAP ORP

Luděk Láska koordinátor

Petra Patočková asistentka kanceláře projektu

Robert Rölc expert na strategické a akční plánování

Svitlana Sazečková hlavní manažerka

Lenka Sosnovcová odborný pracovník MAP

Zdenka Svobodová účetní

Katarzyna Szajda
odborná řešitelka aktivit do 23. 1. 2017, odborný pracovník MAP 

od 1. 2. 2017

Markéta Tomášová asistentka aktivit projektu od 1. 1. 2017

Zuzana Tomášová
asistentka aktivit projektu do 31. 12. 2016, odborný pracovník MAP

od 1. 1. 2017

Michala Mydlářová výkonný člen pracovní skupiny od 1. 5. 2017

Květa Vinklátová hlavní manažerka do 31. 12. 2016

REALIZAČNÍ TÝM



PUBLICITA

• Pravidelné články v městském zpravodaji Kamelot

• Průběžná aktualizace webových stránek a facebookových
stránek projektu

• Průběžné vylepování pozvánek na akce MAP na mnoha
veřejných místech ve městě (školy, školky, frekventované
obchody, městský úřad, knihovna, infocentrum, Volnočasové
centrum MH, ZUŠ, Klub dětí a mládeže, Sokol...)

• Pozvánky na některé akce MAP v městském rozhlase

• Propagace MAPu v obcích ORP – umístění informací

o projektu na webových stránkách obcí, rozmístění plakátů

s pozvánkami, články v obecních listech (Zpravodaj obce

Kněžmost: Jarní 1/2017 a Letní 2/2017, dále článek na webu

obce Ptýrov)





Děkujeme za pozornost

Email:    map-mh@email.cz 

WWW:   http://www.map-mh.cz/ 


