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 Roční akční plán 

 

 
 
 

Projekt MAP Turnovsko II 
je zaměřen v první části 
na rozvoj a aktualizaci do-
kumentace MAP a akč-
ních plánů, a to prostřed-
nictvím prohloubení pro-
cesu společného pláno-
vání a rozvoje partnerství 
škol, jejich zřizovatelů 
i dalších organizací půso-
bících ve vzdělávání 
v ORP Turnov.  

V další části je zaměřen 
na implementaci aktivit 
MAP, tedy na realizaci 
konkrétních aktivit, které 
vycházejí z výstupů pře-
chozího projektu MAP 
Turnovsko. I v této části je 
kladen důraz na spolu-
práci mezi organizacemi 
v rámci ORP. 

Celkovým cílem je přispět 
ke zlepšení kvality vzdě-
lávání v mateřských a zá-
kladních školách v území 
ORP Turnov.  

Se zapojením do projektu 
souhlasily všechny MŠ, 
ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, 
celkem 37 škol.  

Do realizace projektu bu-
dou zapojeny i další sub-
jekty podílející se na 
vzdělávání. 

 

Zasedání Řídícího výboru  
 
V pondělí 3.12.2018 proběhlo 
v letošním roce již druhé jednání 
Řídícího výboru. Členové byli 
pozváni do nových prostor Městské 
knihovny v Turnově II, která byla 
vybudována v nádražní budově.  
Řídící výbor byl v rámci jednání 

seznámen s čerpáním rozpočtu, 
s organizační strukturou projektu 
i komunikačním plánem. 
Výbor mimo jiné odsouhlasil 
dokument Investiční priority 
v oblasti vzdělávání v ORP 
Turnov, či Roční akční plán 
2018/2019.  
Mgr. Karel Bárta představil 
podrobně aktivity projektu a na 
základě požadavku paní 
místostarostky Mgr. Petry 
Houškové, budou tyto informace 
zveřejněny, stejně jako ostatní 
dokumenty na  webových 
stránkách celého projektu: 
www.mapturnovsko.cz. 
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     Název projektu: MAP Turnovsko II 
  Registrační číslo  projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609 
  Doba realizace projektu:  1. 3.2018 – 28.2.2022 

 

Pracovní skupina pro 
rovné příležitosti 

 
Předseda:  

Mgr. Michal Loukota  

michal.loukota@zsskalova.cz, 

telefon: 737 131 295 
 

  Pracovní skupina pro   
  financování 
 
Předsedkyně: 

Mgr. Martina Marková  
m.markova@mu.turnov.cz, 
telefon: 481 366 757 

Pracovní skupina pro 
rozvoj čtenářské        
gramotnosti 

Předsedkyně: 

Mgr. Jana Pekařová  
jana.pekarova@zsskalova.cz, 
telefon: 481 322 770 

Pracovní skupina pro 
rozvoj matematické   
gramotnosti 

Předsedkyně: 

Mgr. Radmila Laudová 
skola@2zs-turnov.cz,  

telefon: 481 311 640 

 
Pracovní skupina pro 
zájmové a ostatní 
vzdělávání 

 

Předsedkyně: 

Ing. Lenka Krupařová 
kruparova@mapturnovsko.cz, 
telefon: 720 036 529 
 

Pracovní skupiny MAP  

Výjezdní setkání ředitelů ORP Turnov v Rokytnici                  

11.-12.10.2018 

Program jednání byl rozdělen do dvou samostatných bloků. 
První den byl věnován těmto informacím: 
Aktuálně z oblasti základního vzdělávání - Mgr. Luděk Tesarčík 
Aktuálně z oblasti předškolního vzdělávání - Mgr. Eva Martinková 
Aktuality z oblasti speciálního vzdělávání a primární prevence - Mgr. Ra-
doslava Žáková 
Organizační zajištění okresních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdě-
lávání vyhlášených MŠMT pro školní rok 2018/2019 - Ing. Eva Hodboďová 
POKOS, branný závod - pplk. Ing. Rostislav Bolek 
Zákoník práce a ředitel školy – Mgr. Pavel Zeman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhý den byl ve znamení informací k MAP a k projednání vzni-
kajících dokumentů. 
Skupina ředitelů byla rozdělena na dvě platformy, které nezávisle na sobě 
diskutovaly o Ročním akčním plánu, Investičních prioritách, Strategickém 
rámci apod. Dále byli seznámeni s připravovaným dotazníkovým šetřením, 
možnostmi Šablon II,  zpracováním potřeb škol,  analýzy škol a podpory 
plánování.  
Na celodenním programu vystoupili pracovníci MAP Ing. Lenka Krupařová, 
Mgr. Karel Bárta a RNDr. Robert Rölc. Dokumenty z jednání jsou na strán-
kách www.mapturnovsko.cz. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP TURNOVSKO II 

 

MANAŽERKA PROJEKTU 
Ing. Lenka Krupařová 
kruparova@mapturnovsko.cz 
telefon: 720 036 529 

  

ODBORNÝ KONZULTANT 
Mgr. Karel Bárta 
barta@mapturnovsko.cz 

telefon: 720 031 267 
 

KOORDINÁTOR 
RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 
rolc@mapturnovsko.cz 

telefon: 606 603 194 
 

FINANČNÍ MANAŽER 
Zdenka Svobodová 
svobodova@mapturnovsko.cz 

telefon: 728 712 362 
 

KOORDINÁTOR SPÁDOVOSTI 
ŠKOL 
Bc. Renata Brychová 
brychova@mapturnovsko.cz 

telefon: 481 366 755 
od 1.1.2019 

Kateřina Mrkvičková 
 

MANAŽER KA 4, AKTIVITY VCT 
Bc. Marcela Jandová 
jandova@vct.cz 

telefon: 737 288 811 
 

MANAŽER KA 4, AKTIVITY 
knihovna, SVČ, ZUŠ 
Ing. Kamila Kořánová 
kamila.koranova@seznam.cz 

telefon: 732 475 243 
 

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNÍK 
Petra Patočková 
patockova@mapturnovsko.cz 

telefon: 737 114 316 
 

SPECIALISTA NA KOMUNIKACI 
Lenka Kvintusová 
kvintusova@mapturnovsko.cz 

telefon: 776 695 828 
 

 

Realizační tým  

Předsedkyně 
 
  Mgr. Petra Houšková, p.houskova@mu.turnov.cz 
 
Členové 
 

 Mgr. Lenka Morávková, lenka.lomnice@seznam.cz 

 Mgr. Martina Marková, m.markova@mu.turnov.cz 

 Iveta Rudolfová, ivet.rudolf@seznam.cz 

 Šárka Košťálová, kostalova.sarka@post.cz 

 Mgr. Michal Loukota, michal.loukota@zsskalova.cz 

 Ing. Tomáš Zakouřil, svc.turnov@gmail.com 

 Mgr. Dagmar Rakoušová, slunicko.turnov@centrum.cz 

 Mgr. Zuzana Bílková, zsrovensko@seznam.cz 

 Mgr. Edita Vondrová, skola.mirova@seznam.cz 

 Lenka Malá, ou.tatobity@seznam.cz 

 Mgr. Karel Bárta, barta@mapturnovsko.cz 

 Ing. Lenka Krupařová, kruparova@mapturnovsko.cz 

 Mgr. Jana Antošová, jana.antosova@kraj-lbc.cz 

 Lenka Kvintusová, mas-achat@seznam.cz 

 Věra Nejedlová, nejedlova.vera@seznam.cz 

 Jiřina Bobková, DiS., ou@ktova.cz 

 Mgr. Petr Sádek, sadek@nidv.cz 

 RNDr. Robert Rölc, Ph.D., rolc@mapturnovsko.cz 

 Pavlína Horníková, Pavlina.hornikova@zsturnov.cz 

 
 
 

Řídící výbor  
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 Výtah z aktuálního Strategického rámce MAP ORP Turnov do roku 2023 
Celé znění je k dispozici na www.mapturnovsko.cz 

 
Popis priorit a cílů 
Priorita I. Vytvoření podmínek pro předškolní, základní, zájmové a celoživotní  vzdělávání 
Cíl 1. Vyhovující materiální podmínky škol, školských zařízení a dalších subjektů poskytujících zájmové a celoživotní 
vzdělávání 

Dílčí cíl Indikátor 

1.1 Obnovovat materiálně technické zázemí pro předškolní, základní, zájmové 
a neformální vzdělávání 

počet škol a školských zařízení (dále 
jen škol) s obnoveným materiálně 
technickým zázemím 

1.2 Podporovat investice do škol a školských zařízení výše investovaných prostředků  

1.3 Vybavovat školy a školská zařízení novým nábytkem dle platných právních 
norem 

počet škol s novým nábytkem 

1.4 Pořizovat nové knihy, odborné publikace a ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů 

počet škol s novými knihami 

1.5 Obnovovat vybavení škol a školských zařízení informačními 
a komunikačními technologiemi 

počet škol s plně funkční ICT 

1.6 Postupně umožňovat bezbariérový přístup do škol a školských zařízení počet škol s bezbariérovým přístupem 

1.7 Využívat dotačních programů, grantů a výzev 
počet škol, které realizovaly programy, 
granty a výzvy 

 
Cíl 2. Zvýšené kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pracovníků dalších subjektů 
poskytujících zájmové a celoživotní vzdělávání 

Dílčí cíl Indikátor 

2.1 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblastech kurikulární 
reformy, zejména v oblasti klíčových kompetencí, školního klimatu 
a hodnocení žáků 

počet proškolených pedagogických 
pracovníků 

2.2 Rozvoj kompetencí ředitelů škol v oblasti řízení a hodnocení pedagogů 
a škol 

počet ředitelů, u nichž došlo k rozvoji 
kompetencí 

2.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

počet proškolených pedagogických 
pracovníků 

2.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence 
včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence 

počet absolventů specializačního  
studia 

2.5 Podpora kariérního růstu pedagogických pracovníků 
počet pracovníků zařazených do 
kariérních stupňů 

2.6 Vzdělávání celých kolektivů pedagogických pracovníků přímo ve školách počet seminářů 

2.7 Mentoring pro ředitele škol, učitele a asistenty pedagogů  počet škol s mentorem 

2.8 Metodická, právní a manažerská podpora ředitelů škol počet podpořených ředitelů 

 
Priorita II. Poskytovat kvalitní vzdělávání 
Cíl 3. Zvýšení kvality vzdělávání 

Dílčí cíl Indikátor 

3.1 Vytvářet podmínky pro naplňování  
kurikulární reformy 

počet škol, které vytvářejí podmínky pro naplňování  
kurikulární reformy 

3.2 Podporovat nové metody a formy vzdělávání žáků počet škol, které podporují nové metody a formy vzdělávání 

3.3 Uplatňovat ve všech ročnících kooperativní 
a projektové vyučování žáků, komunitní kruhy 

počet škol, které uplatňují kooperativní a projektové  
vyučování žáků, komunitní kruhy 

3.4 Provádět vlastní hodnocení školy počet škol, které provádějí vlastní hodnocení školy 

3.5 V hodnocení žáků využívat formativního  
hodnocení  

počet škol, které využívají formativní hodnocení žáků 

3.6 Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných 
a mimořádně nadaných žáků, zadávat speciální úkoly 
pro nadané a mimořádně nadané žáky 

počet škol, které vytvářejí podmínky pro vzdělávání  
nadaných a mimořádně nadaných žáků 

3.7 Poskytovat kariérové poradenství pro žáky počet škol poskytujících kariérové poradenství 

3.8 Provádět vzájemné hospitace mezi učiteli počet škol, kde se provádějí vzájemné hospitace 

3.9 Prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi školami, 
síťování škol – výměna zkušeností, dokumentů 

počet škol, které jsou zapojeny do vzájemné spolupráce 
mezi školami 

3.10 Provádět systematické hodnocení pedagogických 
pracovníků 

počet škol, provádějících systematické hodnocení 
pedagogických pracovníků 

3.11 Vytvářet příznivé klima školy, aby žáci chodili do 
školy rádi 

počet škol, které zadávají dotazníky pro žáky, učitele  
a rodiče 

3.12 Zpracovávat a aktualizovat plány primární 
prevence 

počet škol s plány primární prevence 
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 3.13 Aktualizovat a doplňovat školní řády počet škol s aktualizovaným školním řádem 

3.14 Rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost 
v základním vzdělávání 

počet jednorázových akcí  

3.15 Rozvíjet podnikavost a iniciativu žáků  
počet škol podporujících podnikavost a iniciativu žáků 
formou školních parlamentů 

3.16 Rozvíjet kompetence v polytechnickém vzdělávání 
počet škol spolupracujících s místními firmami 
a organizacemi neformálního vzdělávání 

3.17 Podporovat účast rodilých mluvčích při vzdělávání 
žáků 

počet škol, kde působí rodilý mluvčí 

 
Cíl 4. Vytvoření podmínek pro vzdělávání většiny žáků v hlavním vzdělávacím proudu 

Dílčí cíl Indikátor 

4.1 Zpracovávat plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací 
plány žáků, provádět kontroly jejich plnění a aktualizace 

počet škol s PLPP a IVP 

4.2 Spolupracovat s poradenskými pracovišti – PPP a SPC počet škol s doporučením PPP a SPC 

4.3 Uplatňovat podpůrná opatření pro děti a žáky se SVP počet škol uplatňujících podpůrná opatření 

4.4 Vytvářet pracovní pozice asistentů pedagoga počet škol, kde pracuje asistent pedagoga 

4.5 Vytvářet pracovní pozice školního speciálního pedagoga a školního 
psychologa 

počet škol, kde pracuje školní speciální 
pedagog nebo školní psycholog 

4.6 Přizpůsobovat a upravovat vzdělávací obsah a výstupy základního 
vzdělávání pro žáky se SVP tak, aby bylo dosahováno souladu mezi 
vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků 

počet škol, které vzdělávají žáky se SVP 
v hlavním vzdělávacím proudu 

4.7 Upravovat organizaci, hodnocení, formy a metody vzdělávání žáků 
se SVP 

počet škol, které upravují organizaci, 
hodnocení, formy a metody vzdělávání  
žáků se SVP 

4.8 Využívat kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální 
učební pomůcky 

počet škol, které využívají kompenzační 
pomůcky, speciální učebnice nebo    
speciální učební pomůcky 

4.9 Zřizovat školní poradenská pracoviště počet školních poradenských pracovišť 

4.10 Získávat prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, dotačních programů a grantů na podporu rovných 
příležitostí 

počet úspěšně podpořených projektů z OP 
VVV 

4.11 Poskytovat vzdělávání ve vhodně upravených prostorách, řešit 
bezbariérový přístup dětí a žáků 

počet škol s vhodně upravenými prostory 

4.12 Při zjištění vzdělávacích či výchovných problémů žáků přijímat  
včas opatření 

počet škol, které přijímají včas opatření  

 
Priorita III. Vzájemná spolupráce mezi subjekty podílejícími se na vzdělávání 
Cíl 5. Prohloubení spolupráce škol a školských zařízení s komunitou, rodinou, partnery a dalšími subjekty poskytujícími 
zájmové a celoživotní vzdělávání 

Dílčí cíl Indikátor 

5.1 Organizovat schůzky ve formátu učitel - zákonný zástupce - žák 
počet škol, které organizují schůzky ve  
formátu učitel – zákonný zástupce - žák  

5.2 Nabízet aktivity pro rodiče – společné akce, vzdělávání, dílny 
počet škol, které nabízejí   společné aktivity 
pro rodiče  

5.3 Spolupracovat s OSPOD při řešení problémů v rodině počet škol spolupracujících s OSPOD 

5.4 Navazovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci počet realizovaných mezinárodních projektů 

5.5 Zainteresovat na činnosti školy školské rady počet škol, kde je aktivní školská rada 

5.6 Podporovat polyfunkční roli školy, zejména v menších obcích počet polyfunkčních škol  

5.7 Spolupracovat při zajištění správy ICT 
počet škol spolupracujících při zajištění správy 
ICT 

 
Cíl 6. Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

Dílčí cíl Indikátor 

6.1 Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase 
a motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití 

počet škol a dalších organizací, které nabízejí 
činnosti ve volném čase dětí a mládeže 

6.2 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a 
mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání 

počet škol a dalších organizací, které mají 
vhodné podmínky pro zájmové  
a neformální vzdělávání 

6. 3 Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže 
s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost 

počet aktivit podporujících fyzické a duševní 
zdraví a morální odpovědnost 

6.4 Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích 
procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života 

počet žákovských parlamentů obcí 

6.5 Rozvíjet celoživotní vzdělávání  počet nabídek celoživotního vzdělávání 
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NAŠE AKTIVITY 
 

Co bylo…. 
 Seminář P. Šolc – Třídnické hodiny  

– ZŠ Rovensko + další školy  

 Seminář P. Šolc – Školní třída, její vedení  
a diagnostika 

 Aktivita 1.3 Formativní hodnocení - ZŠ Alešova 

 Polytechnické a přírodovědné vzdělávání - SVČ 

 Spolupráce MŠ a ZŠ s knihovnou 

 Aktualizace dokumentu Investiční priority 

 Vyhodnocení Ročního akčního plánu a nový Roční 
akční plán 

 Aktivita 2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků - 
Spolupráce učitelů a asistentů pedagoga - ZŠ Mírová  

 Konference SRP - Hradec Králové 

 Setkání MAPů v Turnově - Jilemnice,  
Frýdlant, Semily, Novoborsko-Českolipsko, 
Železnobrodsko 

 Aktivita 1.3 Formativní hodnocení žáků  
– ZŠ Mírová, Mašov, Radostín 

 Výjezdní setkání ředitelů škol v ORP Turnov -  
Rokytnice nad Jizerou 

 Setkání příjemců IPo MAP – Lomnice 
nad Popelkou 

 Informace o projektu MAP Turnovsko II  
na komisi pro výchovu a vzdělávání Města Turnova 

 Aktivita 2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků - 
Spolupráce učitelů a asistentů pedagoga - 
ZŠ Turnov, Skálova  

 Aktivita 1.3 Formativní hodnocení žáků  
– ZŠ Žižkova Turnov 

 Kalendář MAP Turnovsko II 2019 

 Workshop Rovné příležitosti - ZŠ Skálova 

 Aktualizace strategického rámce MAP –  
připomínkování v pracovních skupinách 

 

 
 

NAŠE AKTIVITY 
 
Připravujeme na začátek roku 2019 
 

 Jednání pracovních skupin 

 Setkávání pedagogických pracovníků přímo  
na školách – ředitelé, zástupci ředitelů, učitelé 

 Porada ředitelů škol v ORP Turnov 

 Vlastní hodnocení školy – pro MŠ 

 Formativní hodnocení žáků – pro výchovné  
Poradce a speciální pedagogy 

 

 
 


