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Zpravodajské   listy 

Co je to MAP ? 
 

Místní akční plán (MAP) je doku-
ment, který bude prioritně zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15. let. 
Bude zahrnovat oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělá-
vání a zájmového a neformálního 
vzdělávání. 
Prioritní opatření MAP: 

1. Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gra-
motnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Doporučená opatření MAP: 
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy 

dětí a žáků 
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

v polytechnickém vzdělávání 
3. Kariérové poradenství  v  základ-

ních školách 
 

Cílem projektu MAP Turnovsko, který 
je realizován na území ORP Turnov,  
je podpora a rozvoj spolupráce zřizo-
vatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání a vytváření Místního akč-
ního plánu vzdělávání (MAP), který 
bude reagovat na specifické potřeby 
škol a školských zařízení v daném 

regionu. Celý projekt je financován 
z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Zapojení do 
projektu dává školám výhodu – 
budou mít příležitost spoluvytvářet 
plán území a navázat spolupráci 
s ostatními partnery pro následné 
projekty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místní akční plány se zpracovávají 
na celém území ČR a jejich nositeli 
(realizátory) jsou buď Místní akční 
skupiny nebo samotná ORP. 
Na území ORP Turnov je realizáto-
rem MAS - OPS pro Český ráj. 

Realizační  tým 
 

Ing. Lenka Krupařová, hlavní ma-

nažerka 

Mgr. Karel Bárta, expert projektu, 

strategické a akční plánování 

Bc. Renata Brychová, manažer 

klíčových aktivit 

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., odborný 

řešitel 

Lenka Kvintusová, odborný řešitel 

Zdena Svobodová, finanční mana-

žer 

Petra Patočková, administrativní 

pracovník 

 

Řídící výbor 
 

Nejvyšší orgán, který schvaluje 
výsledný MAP, se sešel na svém 
prvním jednání ve středu, 
4. května. Mimo schválení statutu 
a jednacího řádu, zvolil ze svého 
středu předsedu, kterým se stala 
paní Mgr. Petra Houšková. 
Členové řídícího výboru dále jsou: 
Mgr. Lenka Morávková, Mgr. 
Martina Marková, Iveta Rudolfo-
vá, Vladimíra Vydrová, Mgr. 
Michal Loukota, Ing. Tomáš 
Zakouřil, Mgr. Dagmar Rakoušo-
vá, Mgr. Zdeňka Čiháková, Mgr. 
Zuzana Bílková, Mgr. Edita Von-
drová, Lenka Malá, Mgr. Karel 
Bárta, Lenka Kvintusová, Ing. 
Lenka Krupařová, Mgr. Jana 
Antošová. 
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Identifikace projektu 
Název projektu: MAP Turnovsko 

 
  Registrační číslo  projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101 
  Doba realizace projektu:  

1. 5.2016 – 31.12.2017 
 

 
Návrh Strategického rámce MAP Turnovsko 

 
1. Vize 

Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za vý-
znamnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání. Ve školách jsou 
vzděláváni žáci s důrazem na rovnost vzdělávání, je podporována inkluze žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Žákům se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním jsou poskytována 
podpůrná opatření. Školy vytvářejí podmínky pro rozvoj nadaných a mimořádně nada-
ných žáků. 
 
2. Popis zapojení aktérů  
Zapojení parterů je uvedeno na www.mapturnovsko.cz. 
 
3. Popis priorit a cílů 

Cíl 1. Vyhovující materiální podmínky škol a školských zařízení 
Cíl 2. Zvýšené kompetence pedagogických pracovníků 
Cíl 3. Zvýšení kvality vzdělávání 
Cíl 4. Vytvoření podmínek pro vzdělávání většiny žáků v hlavním vzdělávacím proudu 
Cíl 5. Prohloubení spolupráce škol a školských zařízení s komunitou, rodinou a partnery 
Cíl 6. Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 
 
Podrobně je strategický rámec rozepsán na stránkách www.mapturnovsko.cz. Během měsíců červenec  
a srpen bude probíhat jeho projednání a připomínkování, na září je pak naplánováno schválení  
dokumentu Řídícím výborem. Vaše připomínky je možné zasílat na e-mail: barta@mapturnovsko.cz 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Aktivity projektu květen - červen 
 

- Vyhodnocení dotazníků 
- Návštěva všech škol, aktualizace projekto-

vých záměrů 
- Jednání Řídícího výboru 
- Setkání se zástupci školských zařízení 
- Návrh Strategického rámce 
- Tvorba webových stránek 
- SWOT 3 analýza 
- Sestavení přílohy Strategického rámce 
- Konzultace s pracovníky NIDV 


