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Řídící výbor MAP schválil analýzu 

    Sdružení Ašsko je zpracovatelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Projekt je 

zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, tak 

aby existovaly jak vhodné podmínky, které povedou k dosažení maximálního úspěchu každého 

žáka, tak podmínky pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogy. Jeho výstupem bude 

strategický dokument a akční plán, který určí další směr vzdělávání na Ašsku. Samotná tvorba 

dokumentu by měla probíhat na principu komunitního plánování – to znamená, že podněty by 

měly přicházet především od těch, kteří se vzděláváním zabývají a měla by být zastoupeno 

jejich co nejširší spektrum. Za tímto účelem byla vytvořena i pracovní skupina, která se 

v průběhu projektu bude zabývat jednotlivými tématy a jejichž členy jsou aktéři působící 

v oblasti vzdělání, ale i např. rodiče.  

    První fází projektu MAP byl vytvoření tzv. Strategický rámce, který obsahuje investiční 

priority v území a jehož 1. verze byla dne 27.9.2016 schválena řídícím výborem. Tento 

dokument je důležitý z hlediska získávání evropských investic do oblastí předškolního a 

školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, společného vzdělávání a investic 

(vybavenost, modernizace a rekonstrukce škol), neboť v novém dotačním období budou 

podpořeny jen záměry prodiskutované v území a zaneseny v MAP a při podávání investičních 

záměrů do Integrovaného regionálního operačního programu je jedním z posuzovaných kritérií 

právě soulad s MAP. Mezi projektovými záměry najdeme např. bezbariérovost, celkovou 

rekonstrukci, vybudování učeben pro odborné (chemie, fyzika) nebo jazykové předměty, dílen 

pro rozvoj polytechnických dovedností dětí a žáků, ale i třeba úpravy venkovního okolí 

základních škol v území ORP Aš. Druhá verze Strategického rámce byla řídícím výborem 

schválena 10.4.2017 a byly do ní přidány další projektové záměry. 

    Dalším výstupem projektu je analýza školství v území. V rámci této aktivity byl celkově 

zhodnocen stav školství a jednotlivých školských zařízení v území, bylo vyhodnoceno 

dotazníkové šetření, které zrealizovalo MŠMT, realizační tým provedl rovněž vlastní šetření. 

Následně byly provedeny SWOT-3 analýzy ze kterých vyplynuly nejdůležitější problémové 

oblasti v území a prioritní směry, kterými by se území mělo dále ubírat. Byly stanoveny cíle, 

kterých by mělo být dosaženo a aktivity, kterými bude možné stanovené cíle splnit. Návrh 

dokumentu analýzy MAP byl předán k připomínkování pracovní skupině a řídícímu výboru a 

následně byl dokument dne 28.4.2017 řídícím výborem schválen. 

    Dalším úkolem, který se nyní realizační tým ve spolupráci s pracovní skupinou a řídícím 

výborem bude zabývat, je vytvoření akčního plánu. 

    Mimo tvorbu dokumentu probíhá v rámci projektu rovněž aktivita Budování znalostních 

kapacit, v jejímž rámci se setkávají pedagogové na různých seminářích a workshopech a 

diskutují o aktuálních problémech nebo se zúčastňují různých vzdělávacích akcí, které jsou 

pořádané za účelem zvýšení kvality výuky v regionu. Semináře a workshopy jsou zaměřené na 

různá témata, např. matematická gramotnost (Hejného matematika), čtenářská gramotnost 

(Sfumato), Inkluze (NTC metoda, Inkluze), řízení škol (Bezpečná škola) a další (Práce 

s hlasem, Konflikt, komunikace a asertivita).  

    Projekt je realizován za podpory operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání řídícího 

orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost byla podána v rámci Výzvy č.  

02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. 


