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MAP a jeho význam

K čemu má místní akční plán přispět?

Systémové zlepšení kvality vzdělávání škol Prahy 3
Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte
Zavedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol
Zlepšení spolupráce v území
Objevení a podpora systémových lídrů v místě
Vzdělávání dítěte jako ústřední bod



MAP a jeho aktéři
Formální vzdělávání (předškolní a základní)
Neformální a zájmové vzdělávání

23 ZŠ a MŠ zřízených MČ Praha 3
2 soukromé MŠ působících na území Praha 3
1 speciální ZŠ, zřizuje HMP, území Praha 3
 dosud neurčený počet dalších partnerů

Celkem osloveno 27 subjektů; zájem 26 subjektů 



MAP a jeho témata
Řešená problematika _ předpoklad:

 Nízká míra sdílení dobré praxe mezi školami
nahodilá spolupráce/systémové opatření

 Spolupráce škol a školských zařízení zajišťujících      
vzdělávání na území Prahy 3 (různí zřizovatelé)

 Stanovení společných cílových priorit vzdělávání
nikoliv pouze podle individuálních zájmů škol



MAP a jeho témata
Řešená problematika _ předpoklad:

 Nízká míra koordinace investičních akcí včetně
jejich plánování  

 Obecnost stávajících strategických dokumentů,
zřizovatele; konkretizace/provázanost

 Další témata na základě návrhů pracovních skupin



HLAVNÍ CÍL projektu

Hlavním cílem projektu je příprava a implementace 
MAP ve vzdělávání na území MČ Praha 3.

MAP         EFEKTIVNÍ STRATEGICKÝ NÁSTROJ

Podpora kvality řízení škol
Tvorba jednotného rámce pro sdílení zkušeností

v rámci benchlearningu jako nosné metodiky 
budoucího rozvoje škol



DÍLČÍ CÍLE projektu

 Vznik aktivní platformy partnerství
samospráva (MČ), jiní zřizovatelé, MŠ a ZŠ (vedení škol-učitelé-lídři),
NNO, veřejnost (rodiče), soukromé instituce a další aktéři vzdělávání

 Vytvoření souhrnného dokumentu MAP
vytvoření strategického rámce pro období do roku 2023
komplexní a dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy Prahy 3

 Vymezení investičních priorit ve vzdělávání
vymezení investičních priorit reflektujících potřeby území s důrazem na ESIF,
přesun vzdělávacích kapacit podle demografické studie

 Implementace opatření MAP
MŠMT – povinná, doporučená, průřezová a volitelná



MAP_struktura_změny

Struktura MAP

 Analytická část MAP
 Strategický rámec MAP
 Akční plán a jeho implementace

Očekávané změny
Vybudování funkční platformy
Vypracování dlouhodobého plánu rozvoje (hodnoty akce KLIMA)

 Kontinuální zvyšování kvality inkluzívního vzdělávání
 Stanovení investičních priorit a jejich propojení s cíli 

a prioritami v oblasti vzdělávací politiky Prahy 3



AKTIVITY projektu

 AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ 
rozvoj partnerství         dohoda o prioritách
akční plánování        budování znalostních kapacit

 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE
vnitřní, vnější

 ŘÍZENÍ MAP

 ŘÍZENÍ PROJEKTU



CÍLOVÉ skupiny projektu

 DĚTI A ŽÁCI     6 240 osob
 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 531 osob
 PRACOVNÍCI NNO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
 PRACOVNÍCI PPP
 RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ
 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
 VEŘEJNOST
 ZAMĚSTNANCI VEŘEJNÉ SPRÁVY, ZŘIZOVATELŮ ŠKOL
 MČ, MHMP
 JINÍ ZŘIZOVATELÉ



REALIZAČNÍ tým projektu

EXPERT STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MAP
Mgr. Jana Šimánková
(spolupráce Mgr. Vargová, Ing. Hausner, Mgr. Suková)

MANAŽER PROJEKTU MAP
Ing. Milan Hausner 
(spolupráce Mgr. Vargová, Mgr. Šimánková)

Finanční manažer – Ing. D.Vavříková + mzdová účetní
Administrativní pracovník – M.Poláková + publicita projektu    



REALIZAČNÍ tým projektu

KOORDINÁTOŘI PRACOVNÍCH SKUPIN (KPS)

KPS pro MŠ - Mgr. Jana Vaníčková
KPS pro ZŠ – Mgr. Bc. Václav Havelka
KPS pro neformální vzdělávání – Mgr. Edita Janečková
KPS pro investice – Radmila Janečková

ČLENOVÉ JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN
12 – 16 osob



SOUČASNOST PROJEKTU 

Realizátor projektu: MČ Praha 3 – odbor školství
Termín realizace:  1.11. 2016 – 31.10.2018
Výše podpory: 3 782 632 Kč (98, 5 bodů)

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY:
1. Zajištění přístupu veřejnosti k informacím (www apod.)
2. Administrativa a publicita projektu
3. Porada realizačního týmu a koordinačních skupin
4. Návrhy na sestavení řídícího výboru, příprava statutu a jednacího řádu, 

příprava 1. zasedání ŘV aj.
5. První veřejné zasedání řídícího výboru – jeho ustanovení, schválení 

příslušných dokumentů, Schválení statutu a jednacího řádu
6. WORKSHOP KOMUNIKACE_sdílení zkušenností_standardizovaný protokol



DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Jana Šimánková
janasim@praha3.cz

mailto:janasim@praha3.cz

