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Cíle místního akčního plánu 2016-2018

Strategický rámec potřeb 
škol všech účastníků 

vzdělávání – veřejnosti

Zlepšení vzdělávání (8 základních 
kompetencí) jako celku 
prostřednictvím 

• rozvoje lidských zdrojů  (osobnostní 
a profesionální růstu 

zaměstnanců škol)

• rozvoje školních kapacit, 
infrastruktury a vybavení

• rozvoj komunikačních a motivačních 
strategií

• Rozvoj systémových podpůrných 
opatření

K ultura učení, 
L eadership, 
I nkluze, 
M etodická podpora učitele 
A ktivizující formy učení.



Analytické metody

Řízené rozhovory se všemi aktéry 

Dotazníkové sběry

• Dotazník OPVV

• Měření digitálních dovedností učitelů 

• Doplňková šetření v zájmové skupině zákonní zástupci

Odborné studie

• Přehled školních kapacit

• Studie k bezbariérovosti škol

Základní strategické dokumenty MČ



Srovnání výsledků dotazníku OPVV – MČ 
Praha3, Praha, Česká republika



Příklady dobré praxe
a sdílení

Sdílení dobré 
praxe se setkalo 

s velkým 
ohlasem

260 příspěvků 
za tři měsíce 

existence 
webových 

stránek
Mateřské 

a základní 
školy 

se představují

Informace o 
MAPU a 

aktivitách

Projekty  Cesta 
ke kreativitě

Inspirativní 
výuka

Znalostní 
databáze 
příkladů 



PŘÍKLADY
Oblasti, nad kterými je třeba se zamyslet



Digitální kompetence

Praha nebyla v rámci minulého programového období 
příjemcem mnoha fondů. Nepřítomnost „šablon“ pro tvorbu 
digitálních objektů se nutně projevila v menší míře digitální 
gramotnosti pedagogických pracovníků, ale také v menší 
míře vybavení škol.

V současné době je k dispozici výzva v rámci pražského 
operačního programu Praha - pól růstu pro vybavení škol 
odpovídající infrastrukturou a učebními pomůckami.



Digitální podpora  MAPU

Společný 
web  pro 

sdílení 
příkladů 

dobré praxe

Anketní 
nástroje pro 

všechny 
pedagogické 
pracovníky

Prezentační 
nástroje

Společné 
sdílené 

cloudové 
úložiště

Podpora 
online po 7 
dní v týdnu

Školení 
digitálních 
dovedností



Strategický rámec a jeho naplňování

Soupis cca 50 
základních opatření v 
jednotlivých dílčích 

krocích (cca 6 u 
každého z nich)

Podrobná analýza 
nutných kroků k jejich 

naplnění se stanovením 
míry rizik

Požadavky na budoucí 
infrastrukturu škol a 

školních kapacit

Řešení bezbariérových 
přístupů do objektů 

škol včetně 
bezpečnostních 

parametrů nové normy

Podpůrné kroky pro 
modernizaci výuky a její 

kvalitativní rozvoj


