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Úvod 

 

Území ORP Dvůr Králové nad Labem zahrnuje 23 mateřských a základních škol, včetně dvou 

škol zřizovaných krajem - Základní školu a Praktickou školu ve Dvoře Králové nad Labem a 

Základní školu logopedickou a Mateřskou školu logopedickou v Choustníkově Hradišti. V 

posledních letech byla na společném území vyvíjena pouze malá iniciativa ke společnému 

setkání všech zúčastněných stran. Doposud probíhala setkání, která však nezahrnovala celé 

území, řešila jen některá témata a neřešila potřeby a priority celého společného území z oblasti 

vzdělávání.   

 

Cílem činnosti MAP pro region ORP Dvůr Králové nad Labem je vytvořit partnerství lokálních 

škol na území ORP, v rámci něhož budou probíhat setkání ředitelů, učitelů a dalších 

zainteresovaných partnerů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, 

které jsou z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem. MAP reaguje na specifické 

potřeby školských zařízení v ORP. Dojde tak ke zlepšení vzájemné spolupráce jednak mezi 

pedagogy, školami a zřizovateli, ale také dalšími partnery, kteří se zabývají vzděláním. Tím se 

začne zkvalitňovat výuka, vzdělávání i kompetence pedagogů. Na základě uzavření funkčního 

partnerství mezi zřizovateli škol a jednotlivými školami vznikla dohoda, že MAS 

Královédvorsko, z. s., bude zajišťovat plánování a organizování setkání aktérů.   

Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem začal být zpracováván na začátku roku 2016.  

Byl sestaven realizační tým a ustavena struktura řízení a koordinace MAP – řídící výbor a  

koordinační pracovní skupina. Do těchto struktur byli nominováni zástupci všech hlavních  

institucí vzdělávací soustavy v ORP – zástupci zřizovatelů, škol a školských zařízení, NNO,  

dalších organizací a veřejnosti.   

Místní akční plán II ORP Dvůr Králové nad Labem byl zahájen 1. 1. 2018 a plynule navázal na  

aktivity MAP I. Pokračuje v setkávání pracovních skupin, spolupracuje s realizačním týmem a  

aktualizuje dokumentaci MAP I. Datum ukončení MAP II je na 31. 12. 2021. 
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Vize, cíle, priority  

Vize vzdělávací soustavy v ORP Dvůr Králové nad Labem do roku 2025  

Školy a školská zařízení na území ORP Dvůr Králové nad Labem spolupracují a vyměňují  si 

zkušenosti, sdílejí své zdroje a potenciál. Posilují spolupráci s rodiči, sociální soudržnost  v 

regionu a podporují udržitelnost života v místním prostředí a komunitě. Zajišťují  bezpečné, 

podnětné prostředí a inkluzivní přístup, zaměřují se na rozvoj gramotností a  klíčových 

kompetencí všech dětí. Vzdělávací instituce dokážou prostřednictvím  kvalifikovaných a 

vzdělávajících se pracovníků reagovat na individuální potřeby všech  dětí v území. Kvalitní 

vzdělávání je dostupné v celém území ORP pro děti všech věkových  kategorií.  

Hlavní cíle MAP   

Procesní:   

1) Stanovení společných priorit, na které se mají zúčastněné strany zaměřit  

2) Společné plánování investic v dlouhodobém horizontu a efektivní sdílení zázemí  zejména 

pro vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření   

Věcné:  

3) Lepší spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry ve vzdělávání  

4) Vzájemné učení a výměna zkušeností v oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a  žáků 

ve školách  

5) Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji, vč.  

proinkluzivních metod výuky, rozvoje gramotností a speciální pedagogiky, podpora  zvyšování 

počtů specialistů ve školách   

6) Sdílená představa o kvalitě a dostupnosti vzdělávání a společná vize rozvoje vzdělávání  v 

tomto území 

5  

Priority  

1) Rozvoj pedagogických kompetencí a kapacit  

2) Spolupráce ve vzdělávací soustavě  

3) Naplňování vzdělávacích potřeb dětí, kvalita ve vzdělávání   

4) Neformální vzdělávání   

5) Investice 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem se rozkládá v centrální 

části Královéhradeckého kraje. Svojí rozlohou 25 782 ha je devátým největším obvodem v 

kraji. Nachází se zde 28 obcí, přičemž hranici 1 000 obyvatel překonávají, kromě Dvora 

Králové, ještě tři další obce – Bílá Třemešná, Mostek a Vítězná.  

 

 

K 31. 12. 2021 byl celkový počet obyvatel žijících na tomto území 26 885 obyvatel1.  

 

 

 

  

                                                           
1 Zdroj: ČSÚ, 2022 
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obec 
počet 

obyvatel 
muži ženy 

průměrný 

věk 
muži ženy 

Dvůr Králové 

nad Labem 
15471 7487 7984 45 43,4 46,6 

Vítězná 1480 762 718 41,1 40,3 41,9 

Bílá Třemešná 1346 688 658 43,4 41,1 45,8 

Mostek 1175 592 583 46,1 44,1 48,2 

Nemojov 776 397 379 39,9 39 41 

Dubenec 663 324 339 42,4 41,4 43,4 

Choustníkovo 

Hradiště 
577 298 279 45,2 43,8 46,8 

Kocbeře 524 275 249 41,8 40,2 43,6 

Třebihošť 447 227 220 42 41,6 42,5 

Horní Brusnice 436 235 201 44,5 43,4 45,9 

Dolní Brusnice 407 210 197 40,8 39,5 42,3 

Doubravice 363 183 180 44,7 44,3 45 

Borovnice 360 198 162 43,8 40,4 48 

Vlčkovice v 

Podkrkonoší 
365 188 177 44 41,7 46,5 

Kohoutov 259 134 125 45 44,6 45,4 

Kuks 270 133 137 42,4 42,3 42,5 

Velký Vřešťov 231 121 110 42,2 41,9 42,5 

Hřibojedy 224 116 108 41,9 41,6 42,2 

Vilantice 212 111 101 40,8 39,7 42 

Lanžov 192 93 99 47,5 46,2 48,8 

Litíč 181 95 86 39,3 38,1 40,5 
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Borovnička 178 100 78 44,7 42,5 47,5 

Libotov 173 93 80 45,2 43,2 47,5 

Bílé Poličany 153 71 82 46 46,2 46 

Zábřezí-Řečice 149 73 76 43,7 43,4 43,9 

Zdobín 123 59 64 42 41,1 43 

Trotina 93 46 47 38,2 39,2 37,1 

Stanovice 57 23 34 48 52,7 44,8 

CELKEM 26885 13332 13553 43,3 42,4 44,3 

 

Samotný Dvůr Králové nad Labem leží 19 km jižně od města Trutnov a 35 km severně od 

Hradce Králové. Město je položené na horním toku řeky Labe. Jedná se o historické město, 

které je jedním z turistických cílů východních Čech. Mezi tradiční oblasti lze řadit textilní 

průmysl, výrobu vánočních ozdob, pivovarnictví a nedílnou součástí města je od roku 1946 

ZOO Dvůr Králové. 

Dlouhodobým demografickým trendem je snižování počtu obyvatel a stále se zvyšující poměr 

osob důchodového věku. Denně dojíždí za prací cca 12% osob z celkového počtu ekonomicky 

aktivních lidí. Z odvětví pak dominuje oblast průmyslu, obchodu a stavebnictví.  

 

Nezaměstnanost v ORP Dvůr Králové nad Labem 

Nezaměstnanost v ORP do nedávné doby výrazně překračovala celorepublikový průměr, 

v posledních letech však došlo k posunu. Počet uchazečů o zaměstnání výrazným způsobem 

poklesl zejména mezi léty 2016 až 2018, kdy došlo k poklesu z 927 osob na pouchých 552 osob. 

Následně však počet uchazečů o zaměstnání opět rostl, v lednu 2022 to bylo celkem 771 osob, 

a podíl nezaměstnaných osob s hodnotou 4,1% byl nejvyšší z ORP v okrese Trutnov, a třetí 

nejvyšší v celém Královéhradeckém kraji (před Dvorem Králové je pouze Broumov a Jaroměř 

s vyššími hodnotami podílu nezaměstnaných)2. Celorepubliková průměrná hodnota podílu 

nezaměstaných byla v prosince 2021 celkem 3,5%.   

 

                                                           
2 Zdroj: Úřad práce, 2022 
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Sociální služby  

Na území Dvora Králové nad Labem působí 6 subjektů, jenž nabízí registrované sociální 

služby. S ohledem na výše uvedené skutečnosti – zejména trend stárnutí populace – se větší 

množství z nich zaměřuje na seniory a osoby, které potřebují zajistit pomoc při péči o vlastní 

osobu. Pro rodiny s dětmi je místním primárním poskytovatelem Charita Dvůr Králové nad 

Labem, která nabízí širokou škálu služeb různým cílovým skupinám. Najdeme zde 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, občanskou poradnu, osobní asistenci a domácí péči, 

sociálně terapeutickou dílnu, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, dobrovolnické 

programy a centrum pro rodinu se zaměřením na náhradní rodiny. 

Web: Oblastní charita Dvůr Králové 

Občané využívají možností služeb i mimo svůj správní obvod. Nejčastěji se obracejí na 

poskytovatele z Trutnova a Hradce Králové. V těchto případech se jedná např. o zajištění 

odborných služeb v oblasti adiktologie, psychologie a psychiatrie. Zájem je také o instituce 

typu pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, azylový dům pro matky s 

dětmi, středisko rané péče. 

 

Zdravotnické, psychologické a psychiatrické služby  

Poskytování ambulantních zdravotnických a odborných služeb v oblasti klinické psychologie, 

dětské klinické psychologie a psychiatrie (včetně dětské a dorostové) je zajišťováno 

detašovaným pracovištěm Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb 

(RIAPS) přímo ve Dvoře Králové nad Labem.  

Web: Ambulance klinické psychologie, psychiatrie, dětské psychiatrie a adiktologie (riaps.cz) 

Přínosem pro řešení vztahových a dalších obtíží je zřízení pozice školního psychologa (0,5 

úvazku) a zároveň psychologa sociálněprávní ochrany dětí (0,5 úvazku) přímo v rámci 

https://dk.charita.cz/
https://www.riaps.cz/ambulance/psychiatrie-ordinacni-hodiny.html
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samotného městského úřadu. Jedná se o funkční podporu těchto služeb v území. Nabízí se tím 

např. pomoc pro žáky a rodiče ze škol, které školním psychologem přímo nedisponují, a to buď 

z finančních důvodů, nebo jejich počet zakázek neodpovídá adekvátní výši úvazku. Pozice 

školního psychologa je samostatně zajištěna při ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad 

Labem. Další možnosti se nabízejí prostřednictvím různých soukromých pracovišť.  

Spolupráce s EDUIN  

Město v minulých letech navázalo aktivní spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin 

zaměřující se mimo jiné na propagaci vzdělávání. Partnerství je aktuálně naplánováno až do 

roku 2028 a je dobrou praxí města. V programu aktivních škol nalezneme např. ZŠ Podharť – 

program Zdravá škola (program je nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, 

antisociálního chování a závislostí) a ZŠ Kocbeře – program Škola pro udržitelný život (cílem 

programu je rozvoj občanské společnosti a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a 

organizacemi, které v místě působí). (EDUin, 2018) Město Dvůr Králové nad Labem je také 

partnerem společnosti EDUin v projektu Města vzdělávání. Zde se např. podařila realizace 

naučných on-line stezek, královédvorských sportovních her, zřízení studentského zastupitelstva 

a tvorba EDUmapy.  

Web: Města vzdělávání | EDUin 

Web: Studentské zastupitelstvo - Dvůr Králové nad Labem (mudk.cz) 

 

Jedním z cílů města je v současnosti podpora pro vznik startovacích bytů pro osoby v nepříznivé 

sociální situaci přímo ve Dvoře králové nad Labem. Osm vstupních bytů ve Štefánikově ulici 

(Dům svaté Faustyny) nabízí také Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Potřeba 

takovýchto bytů se stává stále více otevíraným tématem i v přilehlých obcí ORP (Mostek, 

Třebihošť, Dolní Brusnice, aj.), kde se záměry na výstavbu rodí, případně byla stavba již 

zahájena nebo dokončena.  

Pobytová zařízení pro děti a mládež 

Na území se nachází hned zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. ZDVOP) při 

Dětském centru ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o zařízení pro děti, které se ocitly bez 

jakékoliv péče. Další subjekty tohoto typu v Královéhradeckém kraji k dispozici nejsou.  

Web: Okamžitá pomoc, ZDVOP | Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem 

(detskecentrumdk.cz) 

V lokalitě je zřízen Výchovný ústav Husův domov se specializovaným oddělením určeným pro 

děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, 

psychického nebo psychiatrického onemocnění. Součástí je také oddělení pro děti ohrožené 

závislostmi a drogově závislé. Zařízení přijímá děti a mládež na základě jejich z celé ČR.  

Web: Husův domov (husuvdomov.cz) 

 

https://www.eduin.cz/mestavzdelavani/
https://www.mudk.cz/cs/mesto/studentske-zastupitelstvo/
http://www.detskecentrumdk.cz/okamzita-pomoc.aspx
http://www.detskecentrumdk.cz/okamzita-pomoc.aspx
http://www.husuvdomov.cz/
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Sociálně vyloučené lokality na území ORP  

V celém území ORP nejsou identifikovány sociálně vyloučené lokality, Analýza sociálně 

vyloučených lokalit z roku 2015 na území ORP Dvůr Králové žádnou takovou lokalitu neuvádí3. 

Ve městě Dvůr Králové se přesto nachází několik bytových domů, které slouží spekulantům 

k ubytovávání sociálně slabých, převážně romských rodin. Podobně objekty se objevují i ve 

venkovských lokalitách na Královédvorsku.  

Městská policie Dvůr Králové nad Labem spolupracuje s asistenty prevence kriminality, kteří 

docházejí do vytipovaných území, kde zajišťují především kontrolu a monitoring, získávají 

podněty o nedostatcích v oblasti veřejného pořádku či bezpečnosti. Asistenti prevence 

kriminality jsou posilou městské policie od roku 2015. 

Výsledky výzkumu Mapy vzdělávání  

V únoru 2022 publikovala organizace PAQ Research výsledky výzkumu příčin neúspěšnosti 

žáků ve vzdělávání. Výzkum by realizován z dat mj. České školní inspekce Zde uvádíme 

přehled výsledků pro ORP Dvůr Králové nad Labem, resp. v kontextu situace i v sousedních 

obcích s rozšířenou působností.4 

1) Index vzdělávacích problémů 

Tento index tvoří nedokončování základní školy, propadání a vysoké absence 

v hodinách. Všechny tyto faktory mohou negativně ovlivnit budoucnost dětí. Problémy 

ve škole se v dospělosti totiž mění v horší pozici na trhu práce, potažmo chudobu.  

Hodnota indexu pro ORP Dvůr Králové nad Labem je NÍZKÁ – viz:  

 

 

 

Hodnota tohoto indexu je obdobně nízká v sousedních ORP Trutnov nebo Náchod, a je nižší 

než v sousedních ORP Jaroměř, Hořice a Vrchlabí, kde má tento index hodnotu naopak velmi 

                                                           
3 Zdroj: 5.5 Královéhradecký kraj (esfcr.cz) 
4 Zdroj: Mapa vzdělávacího ne/úspěchu (mapavzdelavani.cz), PAQ Research, 2022  

https://www.esfcr.cz/mapa/int_kral.html
https://www.mapavzdelavani.cz/
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vysokou. Na druhou stranu v ORP Nová Paka a Hradec Králové je hodnota tohoto indexu ještě 

nižší než v ORP Dvůr Králové nad Labem.  

 

2) Dva indexy sociálních problémů 

Sociální problémy lze rozdělit do dvou typů. Prvním je destabilizující chudoba, která úzce 

souvisí s exekucemi a bytovou nouzí rodin, životem v sociálně vyloučeném prostředí 

a nezaměstnaností v době recese. Zasahuje především chudé kraje, častá je ale také ve větších 

městech jako Ostrava, Plzeň či Brno. Na výsledky vzdělávání má větší vliv než obecné 

socioekonomické znevýhodnění regionů. To je dáno celkově nižším vzděláním (málo lidí 

s maturitou) a dlouhodobě vyšší nezaměstnaností. Převládá v odlehlejších a venkovských 

regionech. Indexy rozdělují projevy sociálních problémů do dvou skupin — 1) destabilizující 

chudoby a 2) socioekonomického znevýhodnění.  

Destabilizující chudoba úzce souvisí s exekucemi rodin, bytovou nouzí a podílem lidí žijících 

ve vyloučených lokalitách.  

Socioekonomické znevýhodnění souvisí s obecnější vzdělanostní strukturou regionu (počet lidí 

s maturitou). Nezaměstnanost souvisí s oběma indexy. 

 

Hodnota tohoto indexu je v ORP Dvůr Králové nad Labem VYSOKÁ, obdobně jako 

v sousedních ORP Trutnov a Jaroměř. Nízkou hodnotu má tento index v sousedních ORP 

Náchod, Hradec Králové a Hořice, velmi nízkou hodnotu pak v ORP Nová Paka a Jilemnice.  

 

 

 

Hodnota tohoto indexu je v ORP Dvůr Králové nad Labem VYSOKÁ, podobně jako 

v sousední Jaroměř i Jilemnici. Střední hodnota indexu je v sousedním Trutnově, v dalších 

sousedících ORP je pak nízká až velmi nízká.  
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3) Index zaostávání vzdělávání za sociální situací ORP 

U každé obce s rozšířenou působností (ORP) je spočítáno, jak vysoká by měla být míra 

vzdělávací neúspěšnosti na základě sociálních podmínek, a tato čísla byla srovnána 

s realitou. Index vypočítává pomocí regresní analýzy, jestli je vzdělávací neúspěšnost vyšší, 

nižší anebo odpovídá sociální situaci regionu. Analýza predikuje, jak vysoká by měla být 

vzdělávací neúspěšnost s danou úrovní destabilizující chudoby a socioekonomického 

znevýhodnění. Tato predikovaná vzdělávací neúspěšnost se porovnává se skutečnou 

neúspěšností. Podle rozdílu predikované a skutečné hodnoty se dělí ORP do pěti skupin: mírně 

nebo výrazně zaostávající (vyšší skutečná než predikovaná), kde vzdělávání odpovídá 

(přibližně stejná skutečná a predikovaná) a kde je neúspěšnost nižší, než odpovídá sociální 

situaci (skutečná nižší než predikovaná). 

Hodnota indexu v ORP Dvůr Králové nad Labem:  

 

 

Hodnota indexu rozsahu vzdělávacích problémů vzhledem k sociální situaci v ORP Dvůr 

Králové nad Labem dle výzkumu ODPOVÍDÁ očekávání, podobně jako v sousedních ORP 

Náchod, Hradec Králové nebo Nová Paka. Menší je v ORP Trutnov a Jilemnice, naopak vyšší 

až výrazně vyšší hodnotu má v ORP Hoříce, Jaroměř a Vrchlabí.   
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4) Index financování vzdělávání  

Tento index uvádí, kolik peněz na vzdělávání jednoho žáka za rok dostávají dohromady veřejné 

základní školy v ORP. Index financování škol zahrnuje finance od státu, zřizovatelů, tedy obcí, 

a z dotací. Vzdělávání znevýhodněných žáků vyžaduje kvalitní pedagogy, podpůrné pracovníky 

a dobré vybavení. Index zobrazuje objem finančních prostředků, které směřují ročně v přepočtu 

na žáka na neinvestiční transfery a výdaje a na dotace. To zahrnuje prostředky na platy 

pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně asistentů pedagogů, ostatní neinvestiční 

výdaje, běžný provoz škol, další výdaje obcí a dotace z evropských fondů a národních dotačních 

programů. Zahrnuje tedy pouze prostředky, které úzce souvisí se vzděláváním žáků. Proto jsou 

vyřazeny investiční výdaje a transfery. 

Hodnota indexu v ORP Dvůr Králové nad Labem:  

 

 

Stejnou hodnotu jako v ORP Dvůr Králové nad Labem má index i v ORP Hořice, Hradec 

Králové a Vrchlabí. Nižší hodnotu má v ORP Jaroměř a Náchod (56-60 tisíc Kč), naopak vyšší 

hodnotu má index v ORP Jilemnice (64-68 tisíc Kč) a v ORP Trutnov a Nová Paka (68-72,5 

tisíc Kč). 
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MŠ a ZŠ v ORP Dvůr Králové nad Labem  

Struktura vzdělávací soustavy na úrovni předškolní a školní výchovy a základního vzdělávání 

v ORP Dvůr Králové nad Labem zahrnuje všechny typy školních zařízení, od mateřských škol 

po víceleté gymnázium, kam nastupují žáci 7. a 9. tříd.  

MŠ a ZŠ na území ORP Dvůr Králové nad Labem 

Město/ obec  

MŠ       

běžná 

MŠ 

speciální 

ZŠ         

úplná 

ZŠ     

neúplná 

ZŠ 

praktická 

ZŠ    

speciální 

Víceleté 

gymnázium 

Dvůr Králové nad 

Labem 3   4   1   1 

Vítězná 1     1       

Bílá Třemešná 1   1         

Mostek 1   1         

Nemojov 1     1       

Dubenec  1   1         

Choustníkovo 

Hradiště 1 1       1   

Kocbeře 1     1       

Horní Brusnice 1             

Třebihošť 1             

Lanžov 1             

Libotov 1             

Borovnice 1             

CELKEM  15 1 7 3 1 1 1 
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Mateřské školy v ORP  

Na území ORP funguje celkem 16 mateřských škol. V 6 případech se jedná o MŠ sloučené se 

ZŠ, z toho ve 3 případech jde o MŠ sloučené se ZŠ malotřídními. I většinu dalších mateřských 

škol zřizují obce a jsou v rámci ORP rozmístěny rovnoměrně dle spádových oblastí.  Město 

Dvůr Králové nad Labem je zřizovatelem 2 mateřských škol (MŠ Drtinova a MŠ Elišky 

Krásnohorské).  

MŠ zřizované obcemi v ORP Dvůr Králové nad Labem5 

MŠ  Počet tříd Počet žáků  

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

Počet 

nepedagogických 

pracovníků 

MŠ Elišky Krásnohorské 12 202 24 20 

MŠ Drtinova 9 179 19 16 

MŠ Bílá Třemešná 3 61 6 16 

MŠ Vítězná 2 35 4 6 

MŠ Nemojov 2 35 4 5 

MŠ Choustníkovo Hradiště 2 34 4 4 

MŠ Mostek 2 29 3 8 

MŠ Horní Brusnice 1 22 3 3 

MŠ Kocbeře 1 21 3 6 

MŠ Třebihošť 1 20 3 3 

MŠ Lanžov  1 19 3 3 

MŠ Libotov 1 16 2 3 

MŠ Borovnice 1 15 2 4 

MŠ Dubenec 1 14 4 11 

CELKEM 39 702 84 108 

 

Na území Dvora Králové se nachází také soukromá MŠ Juta pro děti zaměstnanců 

stejnojmenného podniku. Do této MŠ jsou přednostně zařazovány děti zaměstnanců podniku, 

pouze při nenaplnění kapacity MŠ je možné zařadit do ní další dětí. Jde o dvoutřídní MŠ 

s celodenním provozem. MŠ v Choustníkově Hradišti je sloučená s logopedickou ZŠ. Do této 

MŠ jsou děti zařazovány na základě lékařské diagnózy, z různých regionů ČR.  

Základní školy v ORP  

                                                           
5 Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
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V ORP Dvůr Králové nad Labem je celkem 10 běžných základních škol, z toho 4 zřizuje město 

Dvůr Králové (ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ 5.května a ZŠ Schulzovy sady). Další základní školy 

jsou zřizovány obcemi včetně 3 škol malotřídních.  

 

ZŠ zřizované obcemi v ORP Dvůr Králové nad Labem6 

ZŠ Počet tříd Počet žáků 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

Počet 

nepedagogických 

pracovníků 

ZŠ Schulzovy Sady 34 764 51 30 

ZŠ Podharť 15 299 22 8 

ZŠ Strž 16 292 26 13 

ZŠ 5. května 10 243 17 10 

ZŠ Bílá Třemešná 10 226 17 16 

ZŠ Dubenec 9 144 14 11 

ZŠ Mostek 7 104 12 8 

ZŠ Nemojov 3 44 5 5 

ZŠ Vítězná 3 37 4 6 

ZŠ Kocbeře          2 20 3 6 

MŠ Třebihošť 1 20 3 3 

CELKEM 110 2193 174 116 

 

Největší základní školou v ORP je ZŠ Schulzovy sady s celkovou kapacitou 900 žáků. Dále ZŠ 

Podharť, ZŠ 5.května a ZŠ Strž jsou vzdělávací zařízení s celkovou kapacitou mezi 200-300 

žáky, která je z většiny naplněna. Z venkovských škol dosahuje počtu 100-200 žáků pouze ZŠ 

Bílá Třemešná, ZŠ Dubenec a také ZŠ Mostek. Ostatní školy mají pod 100 žáků.  

Jedna škola v ORP je ZŠ speciální logopedická (Choustníkovo Hradiště), jejím zřizovatelem je 

Královéhradecký kraj, a pro zařazování dětí do této školy platí stejné podmínky jako pro 

zařazování děti do zdejší MŠ (viz nahoře).  

  

                                                           
6 Zdroj: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 2022 
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Střední vzdělávání  

Ve městě Dvůr Králové nad Labem funguje Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem, dále Střední 

průmyslová škola a Střední odborná škola, a střední vzdělávání pak nabízí i Praktická škola 

Dvůr Králové nad Labem.  

Gymnázium nemá specifické studijní obory. Studium nabízí čtyřleté (pro žáky přicházející 

z 9.tříd ZŠ) a také víceleté (pro žáky přicházející ze 7.tříd ZŠ). Kapacita gymnázia je 300 

studentů, ve školním roce 2020/2021 gymnázium studovalo 264 studentů.  

Web: Gymnázium Dvůr Králové (gym-dk.cz) 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola nabízí vzdělání v 7 oborech – aplikovaná 

chemie, kybernetická bezpečnost, bezpečnostně právní činnost, cestovní ruch, kosmetické 

služby, kadeřník, masér sportovní a rekondiční. 

 Web: Informace o škole - SPOŠ Dvůr Králové nad Labem (sposdk.cz) 

Praktická škola nabízí dvouleté obory ve třech třídách, je určena žáků s diagnózou lehkého a 

středně těžkého mentálního postižení, v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Provozuje 

také třídu ve Výchovném ústavu Husův domov, která je určena pro jeho klienty. Ve školním 

roce 2020/2021 měla ZŠ a Praktická škola celkem 69 žáků, z toho 16 žáků studovalo praktickou 

školu.  

Web: Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem (zs-dk.cz) 

 

 

  

  

https://www.gym-dk.cz/
https://sposdk.cz/informace-o-skole/
https://www.zs-dk.cz/
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Vybrané strategické dokumenty a záměry v oblasti školství 

týkající se ORP Dvůr Králové nad Labem 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 – 2022  

Obsáhlý dokument zpracovává v jedné ze svých kapitol problematiku předškolní výchovy, 

základního a středního vzdělávání výhradně na území města Dvůr Králové nad Labem, tedy 

nikoli na území celého ORP. Definuje strategické cíle v této oblasti a dílčí cíle, které ke 

strategickým cílům vedou. Ty se týkají především investic do školství, jako jsou rekonstrukce 

a opravy budov městských škol, tělocvičen, realizace energeticky úsporných opatření, 

bezpečnosti a bezbariérovosti školních zařízení. Současně Program rozpracovává cíle v oblasti 

rozvojových aktivit souvisejících se školstvím – vedle investic do DDM Jednička a zlepšení 

prostorových možností školních družin a klubů i variantu vzniku zařízení jeslového typu a 

oblast “měkkých“ aktivit, jako je vzdělávání seniorů, snaha o vznik středního odborného 

učiliště, vzdělávání zaměstnanců městských zařízení, spolu s pokračováním, vesměs bez 

výjimky pozitivně hodnoceném, projektu Města vzdělávání.   

Ke stažení: http://www.mudk.cz/filemanager/files/209929-cs.pdf   

 

 

STRATEGIE NA VYŠŠÍCH ÚZEMNÍCH ÚROVNÍCH 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Tabulka 2: Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na krajské úrovni – 

Královéhradecký kraj 

Strategické dokumenty KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Název  dostupné zde: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Královehradeckého kraje 

(2020-2024) 

DZ-KHK-2020-2024-final-20-2-2020.pdf (kr-

kralovehradecky.cz)  

 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

2021 -2027 
Strategie rozvoje kraje 2021-2027 | 

Královéhradecký kraj (kr-

kralovehradecky.cz) 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/DZ-KHK-2020-2024-final-20-2-2020.pdf
https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/DZ-KHK-2020-2024-final-20-2-2020.pdf
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

2020-2024 

Dokument je stěžejní koncepční materiál pro oblast rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy 

na území kraje vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky 2019 – 2023. Tento dokument plně akceptuje základní cíle Strategie 2020, 

jakož i Programové prohlášení vlády z června 2018 a Strategický rámec Česká republika 2030. 

Dokument představuje jeden z významných nástrojů formování vzdělávací soustavy v kraji. 

Popisuje stav vzdělávací soustavy, stanovuje priority, cíle a konkrétní úkoly vzdělávací politiky 

v Královéhradeckém kraji (dále také jen „KHK“) a zároveň předkládá nástroje potřebné k jejich 

dosažení. Zaměřuje se na celou řadu dílčích oblastí, kterými jsou kvalita a efektivita výchovně-

vzdělávacího procesu, optimální vzdělávací nabídka úzce propojená s potřebami trhu práce, 

profesionalita pedagogů, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, princip rovnosti v oblasti 

vzdělávání, nutnost celoživotního učení všech občanů České republiky, další zdroje 

financování školství kromě státního rozpočtu aj.  

  

Záměr rozvoje sportovních a volnočasových 

aktivit v Královéhradeckém kraji 

Záměr rozvoje sportovních a volnočasových 

aktivit v Královéhradeckém kraji. | 

Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz) 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 

2017-2020 

(pozn. není k dispozici akt. verze pro 2021+) 

Dotační strategie Královéhradeckého 

kraje 2017-2020 | Královéhradecký kraj 

(kr-kralovehradecky.cz) 

Koncepce environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty  v Královéhradeckém kraji 

Koncepce environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) v Královéhradeckém 

kraji | Královéhradecký kraj (kr-

kralovehradecky.cz) 

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů 

v Královéhradeckém kraji 2022-2027 

https://www.kr-

kralovehradecky.cz/assets/Strategie-prevence-

soc--nezadoucich-jevu-v-KHK-2022-2027.pdf 

Koncepce rodinné politiky 

v Královéhradeckém kraji na léta 2020  až 

2023 

https://www.kr-

kralovehradecky.cz/assets/krajsky-

urad/socialni-oblast/rovne-

prilezitosti/KONCEPCE-RODINNE-

POLITIKY-KRALOVEHRADECKEHO-

KRAJE-2020---2023.pdf 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/zamer-rozvoje-sportovnich-a-volnocasovych-aktivit-v-kralovehradeckem-kraji--66550/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/zamer-rozvoje-sportovnich-a-volnocasovych-aktivit-v-kralovehradeckem-kraji--66550/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/zamer-rozvoje-sportovnich-a-volnocasovych-aktivit-v-kralovehradeckem-kraji--66550/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/koncepce-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-evvo-v-kralovehradeckem-kraji-30605/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/koncepce-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-evvo-v-kralovehradeckem-kraji-30605/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/koncepce-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-evvo-v-kralovehradeckem-kraji-30605/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/koncepce-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-evvo-v-kralovehradeckem-kraji-30605/
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Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 navazuje na předchozí 

Strategii rozvoje kraje na období 2014–2020 a pokračuje v zakotvených dlouhodobých 

prioritách rozvoje kraje. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 

reaguje na nové trendy ve vývoji regionální politiky ČR a EU ve vazbě na období 2021+, které 

reagují především na socioekonomický rozvoj a environmentální aspekt 

Dokument stanovuje pomocí analytických a evaluačních výstupů klíčové oblasti, na které by 

se měl kraj zaměřit při stanovení rozvojové strategie, včetně oblasti vzdělávání (v Analytické 

části Strategie je zařazena problémová analýza oblasti vzdělávání v Královéhradeckém kraji, 

následně v Návrhové části Strategie je mezi strategickými cíli zahrnuta oblast „Kvalitní 

vzdělávání“).  

 

Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji  

Dokument Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji ve 

své první části popisuje důvody pro podporu sportovních a volnočasových aktivit, mezi které 

řadí např. zhoršující se fyzickou zdatnost obyvatel a pohybovou gramotnost dětí a z toho 

vyplývající rostoucí náklady na zdravotní péči, nedostatečnou edukaci rodičů, učitelů, dětí, 

lékařů, cvičitelů, instruktorů, skutečnost, že se sport nezanedbatelně podílí na obratu ČR a 

zaměstnanosti. V poslední části dokumentu jsou rozpracována opatření a navrhované změny. 

Mezi zmiňovaná  opatření Královéhradeckého kraje zejména patří  postupná úprava dotačních 

programů kraje a systému poskytování mimořádných dotací  (stávajících sedm dotačních 

programů v oblasti sportu bude doplněno o nový program  zaměřený na pohybovou 

gramotnost),  postupné zvýšení objemu finančních prostředků kraje uvolněných na oblast 

sportu  a volnočasových aktivit, doplnění nových aktivit kraje a zvýšení finanční podpory 

oblasti volnočasových aktivit či zpracování studie podmínek pro sport a volnočasové aktivity v 

Královéhradeckém kraji.  

 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020  

(pozn. není k dispozici aktuální verze pro léta 2021+) 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 (dále jen „dotační strategie kraje“) 

představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) vymezující 

tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících 

k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (dále jen „strategie 

kraje“). Z tohoto důvodu dotační strategie kraje vychází a je v souladu se strategií kraje.  

Střednědobý dokument, jehož hlavním cílem je podporovat efektivní využívání dotačních 

prostředků Královéhradeckého kraje. Zaměřuje se na tematické oblasti, které jsou krajem 

podporovány formou vyhlašovaných dotačních programů.  
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Na oblast vzdělávání se zaměřují opatření v rámci prioritní oblasti číslo „Vzdělávání a prevence 

rizikového chování“. Dotační oblast „Vzdělávání“ je zaměřena především na vzdělávání včetně 

rozvoje mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže, inovace ve vzdělávání a na podporu rozvoje 

nadaných dětí a talentu. Dotační oblast „Prevence rizikového chování“ je zaměřena především 

na vzdělávání včetně rozvoje mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže, inovace ve vzdělávání 

a na podporu rozvoje zdravého životního stylu dětí a mládeže jako prevence rizikového 

chování.  

 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji  

Koncepce se zaměřuje na zvyšování ekologického vědomí obyvatel kraje. Podporuje jejich  

větší angažovanost a zodpovědné jednání ve prospěch udržitelného rozvoje jednotlivých lokalit  

na území Královéhradeckého kraje. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(EVVO) definuje čtyři oblasti, prostřednictvím kterých by mělo být dosaženo efektivního 

systému EVVO. V rámci jednotlivých oblastí jsou následně stanovena opatření, která mají 

celokrajský význam.   

 

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2022-2027 

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů je zásadním koncepčním dokumentem, který 

mapuje potřeby území kraje v oblasti prevence kriminality, protidrogové politiky (adiktologie) 

a sociálně vyloučených lokalit. Reaguje na situaci v kraji i na nové trendy ve výše uvedených 

oblastech stanovením cílů a realizací aktivit, které se dotýkají více cílových skupin – veřejnosti, 

odborné veřejnosti, klientů sociálních služeb a obcí v oblasti spolupráce a metodické podpory. 

Krajská strategie je v souladu s dalšími strategickými dokumenty kraje.  

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů a v ní obsažena část koncepce prevence 

kriminality je mimo jiné i podkladovým dokumentem pro možnost čerpání dotací z Ministerstva 

vnitra ČR pro projekty prevence kriminality na místní úrovní. Prevence kriminality je součástí 

trestní politiky společně s represí. Zahrnuje veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními 

či soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z 

ní. Jde o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o 

možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.  

V rámci strategie jsou řešeny oblasti prevence kriminality, protidrogové politiky (adiktologie) 

a sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob 

žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají 

se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity jsou ve vzájemné interakci, 

což se potvrdilo již v předcházející krajské strategii na léta 2017–2021. Z uvedeného důvodu je 

žádoucí opět nastavit řešení těchto tří oblastí v rámci jednoho dokumentu strategické povahy. 

Mj. v rámci oddílu „Institucionální zabezpečení sociálního začleňování a politika romské 

integrace na regionální a místní úrovni“, v části „Vzdělávání“, je věnována pozornost vzdělání 

jako nástroji, jímž lze předcházet sociálnímu vyloučení a chudobě. Vzdělávací instituce 
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umožňuje dítěti nejen se vzdělávat, ale v širším smyslu i socializovat a setkávat se s vrstevníky 

z nejrůznějšího sociálního zázemí. Základním předpokladem kvalitního a fungujícího 

vzdělávacího systému je umožnit každému jednotlivci maximálně rozvinout jeho vzdělávací 

potenciál a zajistit dobrou dostupnost a prostupnost všech stupňů škol. 

 

Koncepce rodinné politiky v Královéhradeckém kraji na léta 2020 až 2023 

Cílem Koncepce je zajistit kontinuitu podpory rodiny, a to také širší rodiny, tzn. včetně seniorů, 

na regionální úrovni. Koncepce určuje směr, kterým se bude podpora rodiny na úrovni kraje v 

následujících letech ubírat. Opatření Koncepce míří především na podporu funkčních rodin a 

seniorů a na podporu rodin se specifickými potřebami. 

Vznik koncepce reaguje na potřebu podpory rodiny na úrovni krajů a obcí a jejího koncepčního, 

institucionálního a finančního zajištění. Rodinná politika je politikou průřezovou, velmi úzce 

provázanou s podporou rovných příležitostí žen a mužů, zejm. téma slaďování pracovního, 

osobního a rodinného života. Klíčovými aktéry regionální rodinné politiky jsou kraje a obce. 

Cílem Koncepce je v první řadě především ukotvit rodinnou politiku jako jednu z 

plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její jednotlivá opatření 

posilována.  

 

STRATEGIE NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

Tabulka 3: Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na národní úrovni 

Strategické dokumenty CELOSTÁTNÍ 

Název  dostupné na (link) 

Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2030+ 

Brozura_S2030_online_CZ.pdf 

(msmt.cz) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a  

rozvoje vzdělávací soustavy České  

republiky na období 2019-2023  

 

DZ ČR 2019-2023, MŠMT ČR (msmt.cz) 

https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf
https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023
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Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+  

Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 

2020 – 2030+. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, 

zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a 

zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají. Prvním strategickým cílem je 

zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i 

osobní život. Druhým strategickým cílem je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů 

 

PĚT STRATEGICKÝCH LINIÍ: 

Strategická linie 1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání 

Strategická linie 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

Strategická linie 3: Podpora pedagogických pracovníků 

Strategická linie 4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce 

Strategická linie 5: Zvýšení financování a zajištění jeho stability  

 

Akční plán inkluzivního vzdělávání 

na období 2019-2020 (pozn. 

aktuálnější verze není k dispozici) 

AKČNÍ PLÁN INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

NA OBDOBÍ 2019 – 2020 (inkluzevpraxi.cz) 

Strategie regionálního rozvoje ČR 

2021+ 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+ (mmr.cz) 

Strategie sociálního začleňování 

2021-2030  

Strategie sociálního začleňování 2021‒2030 

(mpsv.cz) 

Dohoda o partnerství 

v programovém období 2021-2027 

dohoda-o-partnerstvi-2021-2027.pdf (smocr.cz) 

Strategický rámec Česká republika 

2030  

Dokumenty ke stažení - ČR 2030 | Strategie 

(cr2030.cz) 

http://www.inkluzevpraxi.cz/files/APIV/APIV-2019-2020-web.pdf
http://www.inkluzevpraxi.cz/files/APIV/APIV-2019-2020-web.pdf
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/10892/dohoda-o-partnerstvi-2021-2027.pdf
https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/
https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce zmodernizovat, vybavit a metodicky vést 

školy, zavést digitální technologie a podpořit inovace, provzdušnit objem učiva a realizovat 

nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby získali znalosti, dovednosti a postoje 

využitelné v osobním, profesním i občansky zodpovědném životě. V rámci intervencí se 

ministerstvo chce také zásadním způsobem věnovat přípravě nových a podpoře stávajících 

pedagogů, profesionalizaci ředitelů škol nebo snížení administrativní zátěže škol. Na všech 

těchto tématech se shodla odborná i široká veřejnost, která se do přípravy strategie zapojila.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2019-2023  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-

203 je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. 

Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry byl i tento připraven pro celý systém regionálního 

školství, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů 

zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR. 

 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020 

(pozn. aktuálnější verze dokumentu není k dispozici)  

Cílem APIV 2019 – 2020 je na základě dosavadních zkušeností zlepšit podmínky pro realizaci 

změn a přispívat k širokému přijetí principů inkluze u odborné i široké veřejnosti. Při 

zpracovávání APIV 2019 – 2020 se vycházelo z přijatých tezí (leden 2018), které obsahovaly 

cíle a tematické směřování intervencí, strukturu budoucího plánu a průběžné vyhodnocení 

implementovaného APIV 2016 – 2018. 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+  

SRR 21+ se zaměřuje na témata, která je nutno řešit intervencemi z národní úrovně, mají určitá 

územní specifika nebo územní důsledky a lze u nich nalézt řešení daného problému. Dokument 

také slouží jako vodítko pro krajské samosprávy při tvorbě strategií rozvoje územních obvodů 

krajů. SRR 21+ necílí na řešení všech problémů České republiky, ale zaměřuje se pouze na 

oblasti, ve kterých je vhodné uplatňovat specifické nástroje pro řešení potřeb území. Dokument 

svým zaměřením vychází ze zastřešujícího národního rozvojového dokumentu Strategický 

rámec ČR 2030. Strategie není nadřazena dalším národním strategickým dokumentům, 

nicméně vstupuje do nich při definování jejich územní dimenze. Hlavním smyslem je 

identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup, a 

zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v odlišných územích, což povede 
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k posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností a nalézání řešení 

podporujících udržitelný rozvoj území.  

 

Strategie sociálního začleňování 2021‒2030 

Strategie sociálního začleňování 2021–2030 je národní dokument schválený vládou České 

republiky usnesením č. 55 dne 20. ledna 2020, který zastřešuje hlavní oblasti významné pro 

sociální začleňování osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Materiál 

pokrývá také oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením a stanovuje prioritní témata 

sociálního začleňování a jeho financování ze zdrojů České republiky (dále jen „ČR“) i Evropské 

Unie (dále jen „EU“). Na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády na rok 2021 bylo 

rozhodnuto o jeho rozšíření o témata z oblasti bezdomovectví z důvodu končící platnosti 

„Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020“. Rozšířená Strategie 

o vybraná témata z oblasti bezdomovectví byla schválena vládou České republiky usnesením 

č. 1169 dne 13. prosince 2021. Konkrétně byl materiál rozšířen o definici bezdomovectví dle 

evropské typologie ETHOS, o sociální práci v sociálním bydlení apod. Cílem je i mimo jiné 

zlepšit zdravotní dostupnost pro osoby bez domova a zaměřit se na lepší dostupnost 

nízkoprahových pobytových a ambulantních služeb pro osoby v extrémním sociálním 

vyloučení. 

 

Dohoda o partnerství v programovém období 2021-2027  

Dokument stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a 

investičních fondů  na základě  vydefinovaných národních priorit.  

V oblasti vzdělávání jsou cíle Operačního programu Jan Amos Komenský stanoveny takto: 

Zesílí spolupráci mezi školami a firmami, rozšíří aplikaci moderních metod výuky dle 

požadavků praxe a podpoří rozvoj učitelské profese a snížení meziregionálních rozdílů v 

odborných znalostech. Posílí a zkvalitní kombinované/distanční formy vzdělávání a celoživotní 

učení. Rozvine mezinárodní dimenzi na VŠ rozvojem studijních programů vyučovaných ve 

spolupráci se zahraničními VŠ a institucemi. Podpoří zvýšení úrovně kvality počátečního 

vzdělávání a omezení závislosti školní úspěšnosti žáků na jejich socioekonomickém zázeV mí 

Podpoří zmírnění předčasných odchodů ze vzdělávání intenzivnější prací s žáky a studenty 

ohroženými studijní neúspěšností Podpoří rovný přístup ke OP Z+ ESF+ IROP EFRR OP JAK 

EFRR 10 vzdělávání na všech druzích škol podporou inkluzivního vzdělávání všech dětí, žáků 

a studentů včetně těch se SVP, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, žáků s odlišným 

mateřským jazykem včetně integrace a dalšího vzdělávání cizinců a zahr. pracovníků. Vybaví 

jedince potřebnými kompetencemi pro život. Podpoří odbornou výuku a uplatnění absolventů 

na trhu práce. Zajistí potřebnou infrastrukturu a kapacity pro vzdělávání, včetně předškolního.  
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Strategický rámec ČR 2030 

Strategický rámec pro rozvoj České republiky do roku 2030 s názvem Česká republika 2030 je 

výsledkem aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje, který byl vládou přijat v roce 

2010. Zadání aktualizace bylo schváleno usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k 

agendě udržitelného rozvoje. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu, 

který probíhal od září 2015 a byl koordinován nejprve Oddělením a posléze Odborem pro 

udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky. Česká republika 2030 je strategickým rámcem, 

který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. 

Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice a nasměrovat naši zemi k rozvoji, 

který bude udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Dokument vytváří 

základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Nemůže 

a nechce nahradit sektorové dokumenty. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty však 

ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky rozhodující. 

Konkrétní kroky směřující k naplnění cílů jsou v gesci příslušných ministerstev a Úřadu vlády 

České republiky. Je žádoucí, aby se uskutečňování cílů České republiky 2030 promítlo do 

krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel.  

 

Národní plán výuky cizích jazyků  

 Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení 

jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích jazycích, 

aby občané dovedli porozumět a komunikovat i v cizích jazycích. Požadavek, aby každý občan 

Evropy byl schopen komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou dalších jazycích, 

je v oblasti obsahu vzdělávání naplňován postupným vytvářením rámcových vzdělávacích 

programů pro jednotlivé obory vzdělávání.  

 

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030  

Hlavním cílem Strategie 2030 je nastavení nástrojů v systémech vládní politiky, a to 

prostřednictvím účinných mechanismů a procesů, které mají za cíl posilovat rovné a spravedlivé 

zacházení a rovné příležitosti s respektem k občanské a národnostní identitě Romů. Realizace 

obsahu tohoto národního dokumentu počítá s aktivní participací zástupců romské národnostní 

menšiny. Občanské zplnomocnění příslušníků romské národnostní menšiny má vést k jejich 

občanské, socio-ekonomické, politické, a kulturní emancipaci. Účelem Strategie je vytvořit 

rámec pro opatření, která rozvinou pozitivní změny, jichž bylo dosaženo v některých oblastech 

romské integrace, a pro opatření, která povedou ke zvrácení negativních trendů tam, kde 

negativní trendy přetrvávají, a/nebo se prohlubují. Cílem je odstranění všech neodůvodněných 

a nepřijatelných rozdílů mezi situací značné části Romů a většinové populace, zajištění účinné 

ochrany Romů před diskriminací a anticiganismem a povzbuzení emancipace Romů, romské 

kultury, jazyka a participace Romů.  
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Národní strategie bezpečnosti silničního provozu  

Strategie BESIP 2021-2030 (dále jen „Strategie“) navazuje na Národní strategii bezpečnosti 

silničního provozu 2011-2020 (dále jen „NSBSP“), resp. na Bílou knihu Evropské komise 

2002-2010. Priority obsažené v materiálu jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými 

státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet 

usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 

% méně vůči výchozímu stavu). 

Pro vytvoření bezpečného systému je zásadním faktorem tzv. bezpečné chování. Základy 

bezpečného chování se učí již děti předškolního věku od rodičů i v mateřských školách. 

Vzdělávání pokračuje po celý školní věk až do doby získání řidičského oprávnění. Možnosti 

vzdělávání široké veřejnosti jsou limitované a zpravidla se omezují na informační a osvětové 

kampaně. Klíčová je tedy systematická a vícestupňová dopravní výchova (vč. výcviku žáků na 

dětských dopravních hřištích), kvalitní příprava v autoškole a následné vzdělávání v celém 

průběhu řidičské praxe. Chování účastníka silničního provozu neovlivňují pouze jeho řidičské 

dovednosti, ale významným způsobem rovněž jeho postoje, hodnoty, informovanost, zdravotní 

kondice, únava či emocionální nastavení.  

 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027  

Strategie navazuje na strategické dokumenty vlády ČR obecnější povahy, které se týkají jak 

vládní politiky obecně, tak problematiky bezpečnosti. Jsou to mj. Strategický rámec Česká 

republika 2030, Bezpečnostní strategie ČR, Strategie vnitřní bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva ČR ad. Strategie rovněž zapadá do širšího komplexu trestní a sociální politiky 

státu, navazuje na již existující strategie a koncepce v oblastech souvisejících s problematikou 

prevence kriminality a kriminálně rizikového chování, ale zároveň také zdůrazňuje, že i do 

budoucna je třeba do těchto oblastí promítat preventivní přístupy a preventivní politiku stavět 

mezi priority. Cíle a úkoly formulované touto Strategií dále vycházejí ze znalostí a zkušeností 

získaných každoročním vyhodnocováním realizovaných preventivních aktivit a úkolů, 

vycházejících zejména ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 

(jejíž platnost byla usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 15. června 2020 prodloužena do roku 

2021, resp. do doby přijetí nové Strategie) a z vyhodnocení plnění cílů uvedené strategie, které 

tvoří součást podkladů pro tuto Strategii. Inspiruje se rovněž poznatky všech členů 

Republikového výboru pro prevenci kriminality a dalších partnerů, zejména krajských a 

obecních samospráv a nestátních neziskových organizací. Zapomenout nelze ani na čerpání z 

výsledků výzkumných aktivit zaměřených na oblast prevence kriminality a trestní politiky. 

 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-

2027 
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Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019-2027 (dále jen Národní 

strategie 2019-2027) vychází z vyhodnocení Národní strategie primární prevence rizikového 

chování na období 2013-2018, na kterou zároveň navazuje. Národní strategie 2019-2027 

vychází ze závěrů SWOT analýzy systému primární prevence rizikového chování (viz Příloha 

č. 1), kterou realizovali krajští školští koordinátoři prevence ve spolupráci s MŠMT. Na tvorbě 

Národní strategie 2019-2027 se aktivně podílela řada odborníků z oblasti primární prevence 

rizikového chování. Na přípravě participovali zástupci státní správy a samosprávy, zástupci 

škol a školských zařízení, vysokých škol, nestátních neziskových organizací a odborných 

společností. Národní strategie 2019-2027 vychází a je v souladu s dalšími koncepčními 

dokumenty, jakými jsou Strategie vzdělávací politiky ČR, Akční plán inkluzivního vzdělávání, 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, Národní strategie 

protidrogové politiky, Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 

– 2020 (zejm. Akční plány pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí pro 

příslušná léta) a Strategie zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí a její akční plány v oblasti omezení zdravotně rizikového chování, Strategie reformy 

psychiatrické péče a další. 

 

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 

 

Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030 je implementačním dokumentem hned tří 

strategických dokumentů. Stanovuje konkrétní postupy pro naplňování těch částí Strategie 

reformy psychiatrické péče 2013—2023 (MZd, 2013), u kterých existují zjevné implementační 

deficity. Je jedním z implementačních dokumentů vládou ČR schváleného Strategického rámce 

Česká republika 2030 (MŽp, 2017) a v neposlední řadě rozpracovává konkrétní oblast paralelně 

vznikajícího Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 „Zdraví 2030“ (t. 

č. v přípravě k předložení vládě ČR ke schválení) vč. implementačního plánu (Implementace 

modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče – část za reformu péče o duševní 

zdraví) 

Ze specifických cílů a opatření, zaměřených na oblast vzdělávání, vybíráme např.  

SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Vytvořit funkční systém primární prevence a včasné intervence v oblasti 

duševního zdraví pokrývající celý životní cyklus od narození až do seniorského věku.  

Opatření 2.2.1 Vytvořit a pilotně ověřit systém včasné identifikace / depistáže dětí v 

psychosociálním ohrožení, zvláštní pozornost přitom věnovat dětem v nejranějším věku. 

Navrhnout model včasného záchytu žen v období těhotenství a po porodu s psychosociální 

zátěží, resp. duševním onemocněním. Vytvořit doporučené postupy pro multidisciplinární 

spolupráci při depistáži a následné podpoře zapojení dítěte v psychosociálním ohrožení a jeho 

rodiny do vhodné formy intervence ve zdravotním, sociálním a školském segmentu. 

SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému.  
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Opatření 2.3.1 Začlenit témata psychosociální výchovy a managementu žákovského chování 

do společného základu pregraduální přípravy pedagogických pracovníků. 
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Pracovní skupiny MAP II 

 

Pracovní skupiny se pravidelně scházejí na jednáních, členové pracovních skupiny jsou 

odborníci z praxe z ORP. Znají tedy velmi dobře místní školský systém, jeho výhody a limity.  

Koordinační pracovní skupina sleduje činnost pracovních skupin a vnáší do nich aktuální 

témata.  

 

Organizační struktura  
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Náplň a charakteristika pracovních skupin  

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

• Je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. 

• Volí si svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. 

• Řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. 

• Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, 

aktualizací a schvalováním MAP.  

REALIZAČNÍ TÝM - realizační tým MAP 

- realizační tým Implementace 

• Zajišťuje podporu činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin, 

• zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek, 

• monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. 

Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu. 

KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINA 

• Koordinační pracovní skupina se schází 1 x do měsíce a řeší administrativní záležitosti 

projektu, činnosti pracovních skupin a veškeré otázky související s dějem projektu. 

FINANCOVÁNÍ 

• Pracovní skupina Financování připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru a 

aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci 

dokumentace MAP. 

• Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro 

realizaci naplánovaných aktivit. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

• Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje 

navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného 

přístupu ke vzdělávání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky 

v území. 

• Obsahem pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a 

informací. 

   + SPOLUPRÁCE S ŠPP, ŠPZ, OSPOD, SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI 

• Cílem pracovní skupiny je zvýšení spolupráce OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb 

a škol k předcházení i řešení školní neúspěšnosti dětí a  

• zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb v regionu při spolupráci se školami 

při řešení náročných situací při výchově a vzdělávání dětí 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

• Výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které 

vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. 
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• Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti 

s podporou čtenářské gramotnosti. 

• Prolínání čtenářské gramotnosti do jiných předmětů a její vliv na zlepšování výsledků 

žáků.  

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

• Skupina se zabývá novými metodami rozvíjení matematické gramotnosti a 

vyhodnocením jejího vlivu na zlepšování výsledků žáků, 

• vyhodnocením přínosu různých forem podpory pro vzdělávací výsledky žáků, 

• zajištěním kontinuity rozvoje matematické gramotnosti žáků a prostupnosti 

vzdělávacích stupňů od MŠ přes 1. stupeň až ke 2. stupni ZŠ. 

SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

• Pracovní skupina má za cíl zřízení platformy pro spolupráci a koordinaci mezi 

zřizovateli a školami v regionu, 

• posílit neformální spolupráci škola a pedagogů (nejen) v oborové spolupráci, 

• rozvoj spolupráce MŠ-ZŠ a ZŠ-SŠ. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

• Řeší problémy při přestupu (mezi stupni, školami) a zajistit přenos informací o 

potřebách a aplikovaných opatření u dětí/žáků/studentů. 

• Získávají a sdílejí zkušenosti se vzděláváním specifických cílových skupin dětí 

(dvouletými dětmi v MŠ, děti s odlišným mateřským jazykem, nadanými dětmi). 

KOMUNIKACE VE VZDĚLÁVÁNÍ 

• Skupina zajišťuje osvojení funkčních forem komunikace se zákonnými zástupci a 

veřejností, 

• zlepšení a zvýšení komunikaci škol a veřejnosti, 

• hledání a nastavení ideální komunikace mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností. 

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Skupina má za cíl zlepšit spolupráci subjektů neformálního vzdělávání, 

• provázat a zkoordinovat nabídky a poptávky aktivit neformálního vzdělávání, 

• posílit personální zajištění aktivit neformálního vzdělání. 

DIDAKTICKÉ PORTFOLIO O KRÁLOVÉDVORSKU 

• Skupina má za cíl motivovat školy k vzájemné spolupráci při projektových dnech a 

projektových aktivitách,  

• zvýšit povědomí dětí a žáků o místu, kde žiji = Královédvorsko, místě zakotvené učení, 

venkovský prostor. 

VYUŽITÍ ROBOTICKÉHO CENTRA ŠKOLAMI, IMPLEMENTACE DO ŠVP ŠKOL 

• Pracovní skupina pracuje na vybudování robotického centra pro výuku polytechnických 

oborů. Centrum bude sloužit pro Základní i Mateřské školy v území ORP. Cíleně bude 

využíváno žáky 7. a 8. třídy.  
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MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE 

• Zajistí fungující mezigenerační spolupráci mezi žáky a seniory. Například – 

tematickými návštěvami seniorů ve výuce nebo naopak návštěvy žáků u seniorů. 

PODPORA AKTIVIT PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI A DĚTI 

TALENTOVANÉ 

• Sociálně znevýhodněné děti a děti ohrožené školní neúspěšností budou podporovány 

pro zvládnutí učiva ve škole, a to prostřednictvím individuálního doučování. 

• Skupina se zaměřuje na podporu rozvoje talentu u nadaných dětí,  

• zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, zjištění motivace 

a přínosu kroužku pro další rozvoj osobnosti 

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST 

• Pracovní skupina se zaměřuje na aktivní osvojení a používání základních prvků 

pojmového systému přírodních věd,  

• Aktivní osvojení metod, postupů a hodnocení přírodovědného poznání,  

• Používání způsobů interakce přírodovědného poznání s ostatními segmenty společnosti.  

ANGLICKÝ JAZYK 

• Pracovní skupina se zabývá výměnou zkušeností a odborných znalostí o metodách, 

pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji výuky cizích jazyků, 

• Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti 

s výukou cizích jazyků, 

• Prolínání znalosti cizích jazyků do jiných předmětů a její vliv na zlepšování výsledků 

žáků.  

VYCHOVATELKY VE ŠKOLNÁCH DRUŽINÁCH  

• Pracovní skupina se zabývá sdílením dobré praxe a zkušeností ve školních družinách.  

• Hlavním cílem je propojení vychovatelek a navázání spolupráce v území.  
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Řídící výbor MAP II - jmenný seznam členů  

 

Jméno člena Zastupuje 

Jan Machek zástupce RT MAP 

Mgr. Edita Vaňková vedení škol 

Mgr. Ivan Jugl vedení škol 

Vladimíra Matušková, DiS. zástupce ZUŠ 

Mgr. Iveta Hanušová zástupce DDM 

Bc. Štěpán Čeněk zástupce zřizovatelů škol 

Mgr. Alexandra Jiřičková zástupce ORP 

Denisa Šimková zástupce rodičů 

Mgr. Zdeňka Novotná zástupce MAS 

Petr Hrubý zástupce MAS 

Dagmar Lárová školní družina, školní klub 

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. zástupce projektu SRP (NIDV) 

Mgr. Iveta Karousová zástupce KAP – KHK 

Mgr. Markéta Haasová učitelé 

Dagmar Jarošová zástupce nezřizující školu 
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Povinná opatření MAP 

Povinně se partnerství v každém MAP musí zabývat následujícími třemi tématy, která navazují 

na povinná opatření v předchozích projektech MAP. Tato témata se musí odrážet v Návrhu 

Priorit rozvoje vzdělávání a následně ve stanovených prioritách SR MAP – Dohoda o 

prioritách: 

• téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, 

• téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, 

• téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (dostupnost, inkluze a kvalita 

předškolního vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem). 

 

MAP ORP Dvůr Králové nad Labem je naplňuje takto: 

1. Téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka naplňuje skrze tyto 

aktivity: 

a) aktivita 1.2.1. Sdílení dobré praxe s rozvojem gramotnosti u dětí a žáků 

b) aktivita 1.3.1 Nabídka různorodých vzdělávacích aktivit pro učitele podle aktuálních potřeb 

v ORP 

c) aktivita 4.2.1 Gramotnosti 

 

2. Téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka naplňuje skrze 

tyto aktivity: 

a) aktivita 1.2.1. Sdílení dobré praxe s rozvojem gramotnosti u dětí a žáků 

b) aktivita 1.3.1 Nabídka různorodých vzdělávacích aktivit pro učitele podle aktuálních potřeb 

v ORP 

c) aktivita 4.2.1 Gramotnosti 

 

3. Téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání naplňuje skrze tyto aktivity: 

a) aktivita 1.4.2 Získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických cílových skupin 

dětí a žáků 

b) aktivita 4.3.1 Spolupráce s ŠPP, ŠPZ, OSPOD a sociálními službami 

c) aktivita 4.3.2 Individualizovaná podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 

d) aktivita 4.3.3 Zlepšení KLIMA ve školách 
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STRATEGICKÁ ČÁST 

Priority, cíle, aktivity 

 

Priorita 1 

ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ A KAPACIT 

Cíl 1  Osvojení funkčních forem komunikace se zákonnými zástupci a veřejností 

Cíl 2  Naplňovat a posilovat metody rozvoje funkčních gramotností v práci pedagogů  

Cíl 3  Podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagogů  

Cíl 4  Podpora pedagogů při realizaci inkluzivního vzdělávání ve školách.  

 

 

ODŮVODNĚNÍ PRIORITY: 

• zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků a kvality poskytovaného vzdělávání, 

• zvyšující se nároky ze strany rodičů směrem ke škole, 

• potřeba osvojování funkčních metod výuky, se kterými se učitelé ještě neměli možnost, 

• seznámit zvyšující se nároky na individuální vzdělávací potřeby žáků a práce 

s heterogenním kolektivem vzdělávání na základě identifikovaných potřeb pedagogů v 

území umožňuje soulad se sdílenou vizí ORP a znamená úsporu času i financí. 
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POPIS CÍLE 

 

Cílem je posilovat funkční gramotnosti dětí a žáků, a to zejména 

čtenářské a matematické. Za tím účelem budou pedagogové vybaveni 

takovými profesními dovednostmi, aby dokázali účinně rozvíjet u dětí 

a žáků matematickou a čtenářskou gramotnost. 

 

Aktivita 

 

1.2.1 Sdílení dobré praxe s rozvojem gramotností u dětí a žáků 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je propojit pedagogy zabývající se rozvojem gramotností (matematická, čtenářská, 

jazyková, polytechnická), vzájemně se od sebe učit a sdílet příklady dobré praxe. 

 

Přínos: motivace pro zapojené pedagogy, sborník nových materiálů, posilování kompetencí pedagogů k 

výuce gramotností, přenos osvědčených postupů do jednotlivých škol. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• vytvořit 4 metodické skupiny, které budou připravovat workshopy pro pedagogy 

• vzájemným učením budou vznikat nové podněty a metody do výuky 

 

Dílčí aktivity: 

• workshopy a semináře s konkrétním zaměřením (např. kritické myšlení, čtenářské dílny, portfolia, 

apod.) 

• pilotní ověření vzájemné hospitace 

• tvorba a sdílení metodických materiálů (např. webové úložiště, metodou vzájemné hospitace, 

vzdálené hospitace prostřednictvím videozáznamu, apod.) 

• spolupráce na tvorbě metodických materiálů 

• tvůrčí dílny 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Diana Kotová 

Libor Špaček 

Jan Flídr 

Veronika Kyselová 

Knihovny 

SŠIS 

Gymnázium 

 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE  

2022-2023 

 

 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

cca 150 tis. Kč/rok 

MAP II, MAP Implementace, výzvy OP VVV (Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání) 
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POPIS CÍLE Cílem je podporovat pedagogickou a osobnostní integritu učitelů a 

zvýšit jejich odbornou připravenost na vzdělávání dětí a žáků podle 

osvědčených pedagogických přístupů. Zlepšit spolupráci mezi učiteli, 

umožnit vzájemnou výměnu zkušeností (např. prostřednictvím 

oborových setkávání), spolupráci s dalšími odborníky a lektory dle 

zájmů a potřeb pedagogů v regionu. 

 

Aktivita 1.3.1 Nabídka různorodých vzdělávacích aktivit pro učitele podle 

aktuálních potřeb v ORP 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je nejprve propojit oborově učitele, dále vznik oborové skupiny s cílem sdílení 

zkušeností, poté vytipování vhodných seminářů a workshopů a popularizací těchto oborů mezi 

dětmi. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogy v ORP 

• zorganizovat setkání učitelů s lektory 

• vznik nebo zajištění nových učebních materiálů 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy) a MŠ (mateřské školy) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Jan Flídr 

Dagmas Anchlagová 

Jiří Kotmel 

Ivan Jugl 

SŠIS 

Gymnázium 

Knihovna 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Na lektory, pomůcky pro 

pilotáže, pronájem, 

vybavení.  

Cca 80 tis. Kč 

MAP II, MAP Implementace,  

Sponzoring a CSR firem, samosprávy 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je podporovat pedagogickou a osobnostní integritu učitelů a 

zvýšit jejich odbornou připravenost na vzdělávání dětí a žáků podle 

osvědčených pedagogických přístupů. Zlepšit spolupráci mezi učiteli, 

umožnit vzájemnou výměnu zkušeností (např. prostřednictvím 

oborových setkávání), spolupráci s dalšími odborníky a lektory dle 

zájmů a potřeb pedagogů v regionu.  

 

Aktivita 1.3.2 Spolupráce pedagogů při vytváření zábavných forem výuky. 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je, aby oborové skupiny za účelem popularizace těchto oborů mezi dětmi vytvářeli 

zábavné formy výuky např. bezpečné pokusy, únikové hry, tematické dny. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• příprava a zajištění únikových her, bezpečných pokusů, soutěží, tematických dnů pro 

různé věkové skupiny 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy) a MŠ (mateřské školy) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Vratislav Kacetl 

Ivo Rejchrt 

 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Cca 200 tis. Kč/rok MAP II, MAP Implementace,  

Sponzoring a CSR firem, samosprávy 

POZNÁMKY 

Postupné zapojování všech oborů. 
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POPIS CÍLE Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování 

individuálních potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho 

vzdělávacího potenciálu a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit 

bezpečné, ničím neohrožující, podnětné prostředí pro všechny žáky (i 

dospělé). Cíle bude dosaženo vzděláváním a rozvojem spolupráce 

pedagogů a specialistů při vzdělávání dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Aktivita 1.4.1 Posilování odbornosti ve specifických rolích třídního učitele, 

rozvoj týmové spolupráce pedagogů ve škole, tandemové spolupráce 

učitel – asistent – chůva apod. 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je posílit dovednosti pedagogů pro naplňování individuálních potřeb žáků skrze 

specifické workshopy pro třídní učitele (plánování-realizace-vyhodnocení-další plánování). 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• min. 1 x za rok workshop třídních učitelů na 1. i 2. stupni ZŠ na téma třídnické hodiny (např. 

komunitní kruhy) 

• vedení třídních schůzek 

• sebehodnocení žáků 

• efektivní práce ve skupinách (max. 1 – pauza na aplikaci ve výuce - 1 den) 

• vyhodnocení uskutečněných školení a naplánování dalšího vzdělávání 

• diferenciovaná výuka 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy)  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Eva Robková 

Iva Bednářová 

 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Lektorné, pronájem, cca 

40 tis. Kč/rok 

MAP II, MAP Implementace,  

Popř. šablony škol 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování 

individuálních potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho 

vzdělávacího potenciálu a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit 

bezpečné, ničím neohrožující, podnětné prostředí pro všechny žáky (i 

dospělé).  

 

Aktivita 1.4.2 Získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických 

cílových skupin dětí a žáků (např. s nadanými dětmi a žáky, 

dvouletými dětmi v MŠ, děti s odlišným mateřským jazykem, 

specifickými poruchami učení a chování atd.) a prací s heterogenní 

třídou. 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických cílových skupin dětí a 

žáků (např. s nadanými dětmi a žáky, dvouletými dětmi v MŠ, děti s odlišným mateřským jazykem, 

specifickými poruchami učení a chování atd.) a prací s heterogenní třídou. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti pedagogické diagnostiky a pedagogické podpory u dětí a žáků na 

úrovni 1. stupně podpůrných opatření 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• uplatnění poznatků získaných formou hospitace či návštěvy ve třídě přímo v praxi 

• podchycení místních studentů pedagogických škol s nabídkou praxe v MŠ 

• výměna zkušeností v oblasti práce s dětmi v heterogenní 

skupině. 

konkrétně: 

• hospitace s výměnou zkušeností 

• navázaná spolupráce praxe u dvouletých dětí 

• spolupráce místních MŠ - workshopy ke konkrétním tématům 

• vytvoření metodické skupiny pracovníků školských poradenských zařízení v oblasti (výchovní 

poradci a školní psycholog, vedoucí asistentů) a sdílení zkušení a naplánování DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků) v území 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy), MŠ (mateřské školy) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Dagmar Anschlagová 

Jitka Mácová 

Gymnázium a střední pedagogická škola Nová Paka 

Pedagogicko-psychologická poradna 

SPC (Speciálně pedagogická centra) 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

150 tis. Kč/rok MAP II, MAP Implementace (metodická podpora),  

(DVPP šablony) 
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Priorita 2 

PRO SPOLUPRÁCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (KOORDINACE VE 

VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVĚ) 

Cíl 1 Zřízení platformy pro spolupráci a koordinaci mezi zřizovateli a školami v regionu 

Cíl 2 Posílit neformální spolupráci škol a pedagogů (nejen) v oborové spolupráci 

Cíl 3 Rozvoj spolupráce MŠ – ZŠ a ZŠ – SŠ 

 

ODŮVODNĚNÍ PRIORITY: 

- Zkvalitnění vzdělávání v rámci ORP 

- Významný prvkem je osobní setkávání, sdílení zkušenosti, příkladů dobré praxe a rozvoj 

osobních kontaktů pro rozšíření spolupráce škol, školských zařízení a zřizovatelů 
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POPIS CÍLE Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území 

Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá 

spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního 

vzdělávání, sdílení dobrých praxí a reakce schopnosti vzdělávací 

soustavy na aktuální i budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo 

vytvořením funkční platformy pro spolupráci a jejím organizováním. 

 

Aktivita 2.1.1 Zřízení a organizace koordinační skupiny (koordinátoři z řad 

škol a zástupce zřizovatele/ů) 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je zřízení koordinační skupiny vedení škol v ORP (popř. i zřizovatelů v případě potřeby). 

 

Koordinační skupina se setkává (min 2x za rok) za účelem: 

• identifikování potřeb škol a zřizovatelů v oblasti spolupráce, 

• informování o aktivitách ve školách, 

• spolupráce učitelů napříč školami (primárně se zaměřit na aktivity, které učitele chtějí a 

potřebují řešit), 

• oslovovat inspirativní pedagogy – předávání osvědčených metod, ukázkové hodiny), 

• podněcování spolupráce učitelů mezi školami k řešení konkrétních potřeb. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• koordinační skupina řeší aktuální potřeby škol v ORP a organizuje formální setkání skupiny 

učitelů za účelem sdílení zkušeností, řešení problémů. Z tohoto setkání vznikne zpětná vazba pro 

koordinační skupinu 

• dále řeší akce, které školy organizují pro své žáky a rodiče formou aktivity spolupráce nebo 

aktivity škol 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Radan Černý  

Stanislava Vojtíšková 

Zřizovatelé obcí v rámci ORP 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Realizace aktivity byla 

ukončena v průběhu MAP 

II. 

 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

20 tis. Kč/rok (pronájem 

sálu, drobné občerstvená, 

služby) 

MAP II, MAP Implementace (metodická podpora),  

(DVPP šablony) 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je posilovat spolupráci mezi školami a pedagogy, výměnu 

dobrých praxí, metod práce a nových metodik a poznatků, společné 

vzdělávání, a to zejména neformální. Učitelé si budou přirozeně 

vyměňovat poznatky a informace, a to zejm. oborové. Cíle bude 

dosaženo skrze posilování neformálních způsobů spolupráce, 

vytvořením platforem i jednotlivých akcí spolupráce mezi školami a 

pedagogy. 

Aktivita 2.2.1 Setkání pedagogických pracovníků v ORP  

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je sdružit pracovníky jednoho oboru v rámci ORP (poznání oborových kolegů – 

přirozená výměna zkušeností, řešení potřeb,…), tak aby se formálně i neformálně setkávali. Podpořit 

akce vzešlé z iniciativy učitelů. Snížení rivality v konkurenčním prostředí škol v rámci ORP. 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• vzájemné poznávaní účastníků setkání z řad zaměstnanců škol a školských zařízení a 

zástupců zřizovatele v ORP, setkání vzniká spontánně na bázi dobrovolnosti 

• v průběhu setkávání dochází mezi účastníky k neformální diskuzi nad ŠVP, 

metodami, známkováním, soutěžemi, nabízí se i setkání vých. poradců atd.; 

vyhodnocuje podněty, návrhy a následně je realizuje společné školení, akce pro děti 

MŠ a žáky ZŠ 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Vratislav Kacetl 

 

Zřizovatelé, střední školy 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Realizace aktivity byla ukončena v průběhu MAP II. 

 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

20 tis. Kč/rok (pronájem 

sálu, drobné občerstvení, 

služby) 

MAP Implementace 
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POPIS CÍLE Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území 

Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá 

spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního 

vzdělávání, sdílení dobrých praxí a reakce schopnosti vzdělávací soustavy 

na aktuální i budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením 

funkční platformy pro spolupráci a jejím organizováním. 

 

Aktivita 2.3.1 Rozvinout spolupráci mezi MŠ – ZŠ – SŠ 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je vyřešit problémy při dětí přestupu (mezi stupni, školami) a zajistit přenos 

informací o potřebách a aplikovaných opatření u dětí/žáků/studentů. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• organizace setkání ke zlepšení spolupráce při přestupu mezi školami 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy), MŠ (mateřské školy), SŠ (střední školy) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Miluše Senetová 

Jitka Punnerová 

Ilona Petráčová 

 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Náklady na dotazníkové 

šetření, organizace setkání 

(cca 50 tis. Kč (rok) 

MAP Implementace  

 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území 

Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá 

spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního 

vzdělávání, sdílení dobré praxe a schopnosti vzdělávací soustavy 

reagovat na aktuální i budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo 

vytvořením funkční platformy pro spolupráci a jejím organizováním. 

 

Aktivita 2.3.2 Navrhnout způsob komunikace MŠ - ZŠ – SŠ 

 

CÍL AKTIVITY 

Na základě aktivity 2.3.1 je cílem aktivity vytvořit optimální model komunikace mezi všemi stupni škol. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• na základě zjištění dojde k návrhům řešení jednotlivých problémů 

• tato řešení budou pilotně ověřena a následně zapracována do celkového návrhu komunikace 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

ZŠ (základní školy), MŠ (mateřské školy), SŠ (střední školy) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Miluše Senetová 

Jitka Punnerová 

ORP, PPP 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Aktivita byla splněna v rámci realizace MAP II 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

10.000,- Kč MAP Implementace  

 

POZNÁMKY 
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Priorita 3 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO UPLATNITELNOST V ŽIVOTĚ 

Cíl 1 Zvýšit povědomí dětí a žáků o místu, kde žiji = Královédvorsko, místně zakotvené 

učení, venkovský prostor 

Cíl 2 Posílit pozitivní hodnoty při vzdělávání 

Cíl 3 Podpořit vzdělávání formou projektů a zážitků 

 

ODŮVODNĚNÍ PRIORITY: 

• Trvale udržitelný rozvoj Královédvorska jako venkovské oblasti, udržet tolerantní, 

vzdělané a pracovité lidi v ORP.  

  



48 
 

POPIS CÍLE Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde 

žijí. Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního 

dění a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. 

mezigeneračním předáváním zkušeností a spoluprací škol při 

prezentaci a poznávání regionu. 

 

Aktivita 3.1.1 Vytvářet didaktické portfolio o Královédvorsku a prosazovat 

jeho využívání ve výuce.  

• Zmapování stávajících materiálů používaných ve školách 

• Příprava struktury nového materiálu 

• Tvorba a distribuce (i datové úložiště) 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je zakomponovat regionální témata do výuky. Dále vznikne pro místní pedagogy 

dostupný a ucelený učební materiál pro žáky o Královédvorsku, který bude možné využít napříč 

výukou a bude naplňovat průřezová témata ve výuce. Vznikne tak didaktický materiál pro pedagogy. 

Výstupem bude zvýšení atraktivity učiva, posilování povědomí o regionu a posilování vztahu k 

venkovskému prostoru, zvyšování hrdosti ve vztahu k regionu, poučení o historii regionu, poznávání 

rozmanitostí regionu, posilování občanských kompetencí. 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• dotazník, garant osloví školy a pedagogy, zjistí, co aktuálně v tomto tématu realizují, co k 

tomu dále potřebují, jakým způsobem se hodlají v regionálních tématech rozvíjet 

• vznik pracovní skupiny 

• zjistit, nakolik mají tuto aktivitu zapojenou do školního vzdělávacího programu a 

jakou hodinovou dotaci tomu věnují, sběr didaktických a výukových materiálů 

• sběr a sdílení 

• tvorba porfólia a sdíleného úložiště 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Všechny školy v ORP 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Sofia Hladíková 

Vladislav Jiřička 

Filip Pýcha  

Muzea, kronikáři, místní spolky 

 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Náklady na úložiště a jeho 

správu (cca 50 tis. Kč/rok) 

MAP Implementace  
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POPIS CÍLE Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde 

žijí. Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního 

dění a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. 

mezigeneračním předáváním zkušeností a spoluprací škol při 

prezentaci a poznávání regionu. 

 

Aktivita 3.1.2 Spolupráce škol při prezentaci a poznávání regionu 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je motivovat školy k vzájemné spolupráci při projektových dnech a projektových 

aktivitách. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• exkurze mezi školami 

• místní akce, projekty 

• sdílení praxe jednotlivých škol 

• návštěvy jednotlivých tříd a pedagogů 

• žáci školy připraví projekt na téma prezentace území/okolí a v projektovém dni pozvou vybrané 

třídy vybraných škol k interaktivní prezentaci (aktivita rotuje mezi školami) 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Školy dle zájmu  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

RT MAP  Organizace v území, spolky.  

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Cca 10 tis. Kč/projektový 

den 

MAP Implementace  

 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde 

žijí. Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního 

dění a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. 

mezigeneračním předáváním zkušeností a spoluprací škol při 

prezentaci a poznávání regionu. 

 

Aktivita 3.1.3 Podpořit projekty podporující udržitelnost místa 

prostřednictvím polytechnických dovedností 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je podpořit vznik nových a podpora stávajících projektů podporujících 

udržitelnost místa, kde žiji prostřednictvím polytechnických dovedností. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• zmapování místních firem, živnostníků v obci - oslovení místních firem, obcí, spolků a dalších 

subjektů – spolupráce na projektech 

• spolupráce s odbornými učilišti 

• program v dílně (Jaroměř) 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Sofia Hladíková 

Emil Kudrnovský 

Ilona Petráčová 

Firmy a spolky v regionu 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Aktivita byla splněna v rámci realizace MAP II 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

30.000,- Kč MAP Implementace  

 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde 

žijí. Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního 

dění a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. 

mezigeneračním předáváním zkušeností a spoluprací škol při 

prezentaci a poznávání regionu. 

 

Aktivita 3.1.5 Motivace žáků do 15 let vzdělávat se v polytechnických oborech 

a oborech, které rozvíjí jejich podnikavost 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je vytvořit zázemí pro výuku polytechnických oborů. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• zmapování stávající nabídky a poptávky 

• sběr podnětů a potřeb pro rozvoj vzdělávání v polytechnických oborech (se zapojením 

podnikatelů) 

• ověřit možnost vybudovat společné polytechnické centrum a zahradu 

• využití polytechnického centra školami, implementace do švp škol 

• sdílený odborník 

• exkurze do místních firem 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Školy v ORP  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Sabina Kindlová 

Petr Pavelka 

 

Řemeslníci – aktivní občané (zahradníci, truhláři…) 

Město a organizace zřizované městem. 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

20.000,- Kč CSR firem, MAP II, Implementace MAP I 

 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je posílit pozitivní hodnoty u dětí, implementovat je do 

vzdělávání a učinit z nich průřezovou součást vzdělávacího procesu. 

Součástí posilování hodnot je i důraz na spolupráci a aktivitu, a to jak 

ve škole, tak mezi školou, učiteli a rodiči. Cíle bude dosaženou skrze 

zavádění vhodných aktivit a metod do výuky, ale také účinnou 

podporou spolupráce mezi školou a rodinou. A také skrze učení dětí 

zodpovědnosti a toleranci – k rodině, státu a ke krajině. 

 

Aktivita 3.2.1 Spolupráce s domovy seniorů, pečovatelskou službou - 

mezigenerační spolupráce 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je zajistit fungující mezigenerační spolupráci mezi žáky a seniory, aby inspirativní 

osobnosti z řad starších spoluobčanů předávali žákům své zkušenosti a zároveň žáci byli prospěšní 

a pomáhali seniorům při naplňování jejich potřeb. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• tematické návštěvy seniorů ve výuce a naopak návštěvy žáků u seniorů (v organizacích či 

zařízeních) 

• vydefinování efektivní koordinace a spolupráce 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Školy v ORP dle zájmu   

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Kateřina Litošová 

Iveta Seifrtová 

Pavlína Flídrová 

Senioři - jednotlivci, organizace, spolky, zařízení 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Odměna pro koordinátora 

(max. 50 tis. Kč ročně) 

Obce, nadace 

 

POZNÁMKY 
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Priorita 4 

PODPORA NAPLŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB DĚTÍ A ŽÁKŮ (METODY VE 

VÝUCE, INKLUZE, GRAMOTNOSTI, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA) 

Cíl 1 Zlepšit a zvýšit komunikaci škol a veřejnosti 

Cíl 2 Zavádět metody vzdělávání, které reagují na individuální potřeby dětí 

Cíl 3 Zlepšit a zintenzivnit podporu dětí ohrožených školním neúspěchem 

 

ODŮVODNĚNÍ PRIORITY: 

• Další posilování škol v zajištění naplňování individuální potřeb dětí.  

• Podpora vzdělávání gramotností, využití moderních metod ve vzdělávání.  

• Posilování spolupráce školy a rodiny. 

  



54 
 

POPIS CÍLE Cílem je zapojit veřejnost (zejména rodiče) do vzdělávání dětí a co 

nejvíce tím usnadnit spolupráci pedagogů s rodinami a tím i 

zefektivnit naplňování individuálních potřeb dětí při výchově a 

vzdělávání. Cíle bude dosaženo zejména zavedením a zintenzivněním 

komunikace mezi školami a rodiči, ale také pravidelnou prezentací 

škol na veřejnosti. 

 

Aktivita 4.1.1 Komunikace škola, veřejnost 

• Semináře pro rodiče, pedagogy a veřejnost 

• Příprava workshopů na daná témata 

• Prezentace na internetu (sociální sítě) 

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je hledání a nastavení ideální komunikace mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• ověření a zavedení vhodných pravidelných (vč. elektronických) i jednorázových 

komunikačních kanálů mezi učiteli a rodiči/školou a veřejností 

• realizace seminářů a workshopů pro učitele a ředitele k metodám komunikace s rodiči a 

veřejností. 

• předávání zkušeností jednotlivých škol (ohledně komunikace s rodiči i veřejností) - společná 

sezení zástupců škol 

• spolupráce s místními médii (školení na téma prezentace v médiích, PR nástroje) 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Jana Vojtěchová Místní média 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

50 tisíc Kč/rok MAP Implementace, MAP II 

 

POZNÁMKY 

Každoročně pravidelné neformální setkávání ředitelů MŠ a vedoucích učitelů. 
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POPIS CÍLE Cílem je zpřístupnit školám a pedagogům takové metody výuky, které 

jim umožní přirozeně reagovat na individuální potřeby dětí ve škole. 

Cíle bude dosaženo také skrze podporu kompetencí učitelů a 

vzájemnou výměnu a sdílení poznatků mezi učiteli. 

 

Aktivita 4.2.1 Gramotnosti 

• databáze výukových možností a materiálů 

• příprava konkrétních odkazů na pracovní materiály, pracovní 

listy, metody práce  

 

CÍL AKTIVITY 

Cílem aktivity je zajištění metodických materiálů pro pedagogy. Shromažďování existujících odkazů 

na materiály vhodné pro výuku (pracovní listy, metody výuky) pro školské pracovníky i rodiče. 

 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• zmapování existujících webových portálů s odkazy na pracovní listy pro jednotlivé předměty, 

příklady různých metod práce v hodinách 

• vytvoření dvou složek dostupných na webovém portálu/úložišti s odkazy na pracovní listy pro 

jednotlivé předměty, příklady různých metod práce v hodinách 

• sdílené prostředí, výměna informací a zkušeností mezi učiteli, diskusní fórum učitelů 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Ivana Mrštíková pedagogické fakulty 

rodiče 

pedagogové 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Aktivita byla splněna v rámci realizace projektu MAP II.  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Vytvoření portálu a upload 

informací – cca 200 tis. 

Kč, udržitelný provoz – 

cca 30 tis. Kč/rok 

MAP Implementace 

Udržitelnost po roce 2020 – obce, školy 

POZNÁMKY 

Dlouhodobý projekt 

Dotaz pro učitele na jejich zdroj výukových materiálů, 

postupný sběr nalezených zdrojů 
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POPIS CÍLE Cílem je zpřístupnit školám a pedagogům takové metody výuky, které 

jim umožní přirozeně reagovat na individuální potřeby dětí ve škole. 

Cíle bude dosaženo také skrze podporu kompetencí učitelů a 

vzájemnou výměnu a sdílení poznatků mezi učiteli. 

 

Aktivita 4.2.2 Dvouleté děti – vzdělávání MŠ, výměna zkušeností – návštěvy 

jiných MŠ 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zajistit dostatečné kompetence učitelů při práci s dvouletými dětmi. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• vzdělávací seminář pro pedagogy MŠ o vzdělávacích podmínkách dvouletých dětí 

• neformální setkávání ředitelek a vedoucích 

• exkurze v MŠ 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Mateřské školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Jitka Punnerová 

Petra Vojtíšková 

 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

8.000,- Kč MAP Implementace 

 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem 

ohroženým školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, 

která jim pomůže neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle 

bude dosaženo mj. rozšířením povědomí u veřejnosti o nabídce a 

službách k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem, a také 

samotným rozšiřováním těchto služeb tak, aby byly dostupné pro děti 

ve všech školách v regionu. 

 

Aktivita 4.3.1 Spolupráce s ŠPP (Školní poradenská pracoviště), ŠPZ (Školní 

poradenská zařízení), OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí), 

sociálními službami - opakovaná setkání se zástupci OSPOD na všech 

stupních škol.  

Zmapování a prezentace sociálních služeb pro školy. 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zlepšení spolupráce OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb a škol při 

předcházení a řešení školní neúspěšnosti dětí. Dále zvýšení informovanosti o nabídce sociálních 

služeb v regionu při řešení náročných situací při výchově a vzdělávání dětí. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• pololetní setkání výchovných poradců, psychologů, pracovníků OSPOD a NNO (nestátní 

neziskové organizace) – kazuistické semináře k řešení náročných situací dětí v kontextu školy 

a rodiny při využití spolupráce škol/OSPOD/NNO 

• na modelových klientských příkladech se vyjasní také kompetence jednotlivých aktérů při 

spolupráci 

• cílená propagace služeb NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) směrem k dětem a 

SAS (Sociálně aktivizační služba) směrem k učitelům v případech zjištění problémů dítěte v 

rodině 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Dagmar Motalová 

Kateřina Hojná 

Šárka Šantrochová 

OSPOD 

Farní charita 

RIAPS (Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb) 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

4.000,- Kč/rok MAP Implementace 

 

 

  



58 
 

POPIS CÍLE Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem 

ohroženým školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, 

která jim pomůže neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle 

bude dosaženo mj. rozšířením povědomí u veřejnosti o nabídce a 

službách k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem, a také 

samotným rozšiřováním těchto služeb tak, aby byly dostupné pro děti 

ve všech školách v regionu. 

 

Aktivita 4.3.2 Individualizovaná podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 

• návaznost psychiatrické a psychoterapetutické péče – 

nedostatečná kapacita 

• předávání zkušeností mezi asistenty 

• budování vztahu mezi učitelem a asistentem 

• podpora práce s nadanými žáky, diagnostika nadání 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zajištění udržitelnosti a rozvoje center kolegiální podpory, pravidelná setkání 

specialistů (školní poradenská pracoviště) na školách v regionu, vzdělávání ke speciální pedagogice a 

podpora vzájemných hospitací. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• rozšíření a zavedení center kolegiální podpory v rámci ORP - síťování mezi školami, asistenty, 

pedagogy, návaznými sociálními službami 

• definice témat workshopů 

• zajištění školení ke speciální pedagogice 

• kulatý stůl 

• 1x měsíčně setkávání v rámci centra 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní a mateřské školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Dagmar Motalová 

Kateřina Hojná 

Šárka Šantrochová 

OSPOD 

Farní charita 

Rodiče 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

50.000,- Kč/rok MAP Implementace 

 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem 

ohroženým školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, 

která jim pomůže neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle 

bude dosaženo mj. rozšířením povědomí u veřejnosti o nabídce a 

službách k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem, a také 

samotným rozšiřováním těchto služeb tak, aby byly dostupné pro děti 

ve všech školách v regionu. 

 

Aktivita 4.3.3 Zlepšení KLIMA ve školách 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zmapovat stávající stav procesů v jednotlivých školách. Dále ve spolupráci s vedením 

škol zajistit pravidelný monitoring procesů a tím zajistit postupné zlepšování klima ve školách. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• v 1. fázi dojde ke zmapování stávajícího stavu a nastavení procesů u zapojených škol 

• následně budou doporučeny úpravy jednotlivých procesů na školách a nastaven způsob 

jejich pravidelné kontroly 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP (obec s rozšířenou 

působností) 

Základní školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Vedení základních škol AISIS 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

80.000,- Kč/rok MAP Implementace 

 

POZNÁMKY 
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Priorita 5 

NEFORMÁLNÍ, ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MIMOŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY, VČ. POHYBOVÝCH AKTIVIT 

Cíl 1 Zlepšit spolupráci subjektů neformálního vzdělávání 

Cíl 2 Provázat a zkoordinovat nabídku a poptávku aktivit neformálního vzdělávání 

Cíl 3 Posílit personální zajištění aktivit neformálního vzdělávání 

Cíl 4 Zpřístupnit neformální vzdělávání také pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vč. Nadaných 

 

ODŮVODNĚNÍ PRIORITY: 

• Zkvalitnění vzdělávání v rámci ORP. 

• Významný prvkem je osobní setkávání, sdílení zkušenosti, příkladů dobré praxe a rozvoj 

osobních kontaktů pro rozšíření spolupráce škol, školských zařízení a zřizovatelů. 
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POPIS CÍLE Cíle se dosáhne zlepšením koordinace aktivit subjektů neformálního 

vzdělávání a zlepšením jejich spolupráce. Aktivity nebudou individuální 

a izolované, eliminuje se „boj“ o účastníky neformálního vzdělávání, 

nabídka neformálního vzdělávání bude koordinovaná. Zlepší se také 

dostupnost aktivit, a to včetně řešení problémů s dopravou. 

 

Aktivita 5.1.1 Spolupráce škol a DDM v oblasti volnočasových aktivit  

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je nastartovat efektivní spolupráci a eliminovat konkurenci, vzájemné 

doplnění a zefektivnění nabídky volnočasových aktivit. Zvýšení využívání nabídky služeb 

DDM – soutěže, programy, akce – „umožnit učiteli učit, nikoli organizovat“. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• pravidelný kulatý stůl DDM a škol (pravidelně cca v polovině června) k plánování aktivit 

• propojování nabídky a poptávky, DDM přizpůsobuje nabídku potřebám ve školách 

• všichni zúčastnění obdrží předem vyhodnocený dotazník zájmu dětí z bodu 5.2.1 a nabídku aktivit 

DDM (+vyhodnocení akcí za předchozí rok) 

• zjištění právních a finančních rámců realizace kroužků DDM ve školách 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

Dvůr Králové, případně 

další školy v ORP (obec 

s rozšířenou působností) 

Školy v ORP 

DDM (Dům dětí a mládeže) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Iveta Hanušová 

Radan Černý 

Město Dvůr Králové nad Labem 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Aktivita byla splněna v rámci realizace projektu MAP II.  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Max. 5 tis. Kč/rok Prostory zajistí pokaždé jiná škola  

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cíle se dosáhne zlepšením koordinace aktivit subjektů neformálního 

vzdělávání a zlepšením jejich spolupráce. Aktivity nebudou individuální 

a izolované, eliminuje se „boj“ o účastníky neformálního vzdělávání, 

nabídka neformálního vzdělávání bude koordinovaná. Zlepší se také 

dostupnost aktivit, a to včetně řešení problémů s dopravou. 

 

Aktivita 5.1.2 Spolupráce subjektů neformálního vzdělávání (muzeum, knihovna, 

neziskové organizace) 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je podpora spolupráce poskytovatelů neformálního vzdělávání. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• dohoda o společné koordinaci významných aktivit neformálního vzdělávání, 

• koordinace klíčových akcí a aktivit 

• pravidelná setkávání poskytovatelů neformálního vzdělávání 

• výměna informací 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

Město Dvůr Králové nad 

Labem  

Základní a mateřské školy ve Dvoře Králové nad Labem 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Marta Staníková Pešková 

Dana Humlová 

DDM (Dům dětí a mládeže) 

Městské příspěvkové organizace, další poskytovatele neformálního 

vzdělávání 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Max. 5 tis. Kč/rok Město Dvůr Králové nad Labem 

POZNÁMKY 

Podle úspěšnosti rozšíření území dopadu na ORP.  
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POPIS CÍLE Cíle se dosáhne provázáním nabídky a poptávky neformálního 

vzdělávání a aktivit pro žáky do 15 let. Naroste počet aktivit, o které 

je zájem, naopak utlumeny budou ty aktivity, o které není zájem. 

Nabídka a poptávka po neformálním vzdělávání se bude pravidelně 

vyhodnocovat, zlepší se informovanost o nabídce. Posílí se motivace dětí 

a mladých lidí o neformální vzdělávání, a to vč. oblastí, které doposud 

nebyly podchycené. 

 

Aktivita 5.2.1 Pravidelná identifikace poptávky v oblasti neformálního 

vzdělávání v regionu 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, zjištění 

motivace a přínosu kroužku pro další rozvoj osobnosti. Zpracování nabídky neformálního 

vzdělávání na základě zjištěných skutečností. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• dotazník pro děti ve spolupráci se školami a studentským zastupitelstvem (dotazník v 

elektronické i papírové podobě) 

• následná distribuce a vyhodnocení 1 za 2 roky 

• podklady pro zlepšení nabídky neformálního vzdělávání 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

Město Dvůr Králové nad 

Labem  

Všechny základní školy – 2. stupeň a odpovídající ročníky gymnázia 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Starosta  DDM (Dům dětí a mládeže) 

NNO (Nestátní neziskové organizace) 

poskytovatelé neformálního vzdělávání 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Cca 10 tis. Kč/rok Město Dvůr Králové nad Labem 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cíle se dosáhne provázáním nabídky a poptávky neformálního 

vzdělávání a aktivit pro žáky do 15 let. Naroste počet aktivit, o které 

je zájem, naopak utlumeny budou ty aktivity, o které není zájem. 

Nabídka a poptávka po neformálním vzdělávání se bude pravidelně 

vyhodnocovat, zlepší se informovanost o nabídce. Posílí se motivace 

dětí a mladých lidí o neformální vzdělávání, a to vč. oblastí, které 

doposud nebyly podchycené. 

 

Aktivita 5.2.2 Atraktivní prezentace výsledků konkrétní zájmové činnosti, 

možnost aktivity vyzkoušet 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zajistit možnost atraktivní prezentace zájmové činnosti především pro děti a rodiče. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• Den spolků  

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP   Základní a mateřské školy 

DDM (Dům dětí a mládeže) 

ZUŠ (Základní umělecká škola) 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Místní aktéři neformálního 

vzdělávání  

Spolky a další organizace v území 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

35.000,- Kč MAP Implementace 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cíle bude dosaženo posílením personálního zajištění neformálního 

vzdělávání, a to jak profesionálů, tak kvalifikovaných dobrovolníků. 

Zvýší se kvalifikace pracovníků v neformálním vzdělávání, do oblasti 

neformálního vzdělávání se zapojí noví pedagogové, vč. mladých lidí 

a absolventů. 

 

Aktivita 5.3.1 Vyhledávání lidí pro činnost v kroužcích, oddílech, neziskových 

organizacích, vč. mladých lidí a absolventů 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je cílená propagace a nábor nových lidí pro činnost kroužků. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• cílená propagace a nábor nových lidí pro činnost kroužků 

• zřízení kontaktního místa pro zájemce – propojení s kroužky, oddíly a dalšími NNO 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP Základní a mateřské školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Ilona Petráčová 

Martina Kubíková 

Marta Staníková Pešková 

Střední školy, spolky 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

10.000,- Kč MAP Implementace 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Cíle bude dosaženo posílením personálního zajištění neformálního 

vzdělávání, a to jak profesionálů, tak kvalifikovaných dobrovolníků. 

Zvýší se kvalifikace pracovníků v neformálním vzdělávání, do oblasti 

neformálního vzdělávání se zapojí noví pedagogové, vč. mladých lidí 

a absolventů. 

 

Aktivita 5.3.2 Zvyšování kvalifikace lektorů a lektorek, další vzdělávání a 

trénink 

 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je zajistit kvalitní pracovníky do neformálního vzdělávání a rozšířit kvalifikaci 

stávajících pracovníků. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• zjistit poptávku a zajistit poptávané kurzy s realizací v ORP – obecné, první pomoc apod. 

• zjištění legislativních rámců pro činnost s dětmi 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

ORP  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Ilona Petráčová 

Vladimír Jiřička 

Jaroslav Huňat 

Spolky 

Červený kříž 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

Aktivita byla splněna v rámci realizace projektu MAP II.  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

20.000,- Kč MAP Implementace 
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POPIS CÍLE Cíle bude dosaženo vytvořením nabídky aktivit, které odpovídají 

potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména 

sociálně znevýhodněným, ale také nadaným. Pravidelně se bude 

zjišťovat poptávka a potřeba po aktivitách neformálního vzdělávání u 

těchto dětí a k tomu se bude přizpůsobovat také nabídka. 

 

Aktivita 5.4.2 Podpora aktivit pro talentované děti a sociálně znevýhodněné děti, 

vč. doučování 

CÍL AKTIVITY 

 

Cílem aktivity je sociálně znevýhodněné děti a děti ohrožené školní neúspěšností podporovat při 

zvládnutí učiva ve škole, a to prostřednictvím individuálního doučování. Dále podpořit rozvoj talentu 

u nadaných dětí. 

Dalším cílem aktivity je zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, 

zjištění motivace a přínosu kroužku pro další rozvoj osobnosti. 

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

• budou pravidelně sbírány informace o poptávce po doučování 

• vznikne databáze doučovatelů – studentů, dobrovolníků i seniorů 

• bude zajištěna koordinace a vzdělávání doučovatelů, propojování poptávky a nabídky po 

doučování 

• pokud se podaří vybudovat dobrovolnické centrum, koordinátor a doučovatelé zde budou mít 

zázemí pro vzdělávání, supervizi i doučování (pokud nebude probíhat přímo v domácnostech 

doučovaných dětí) 

• podklady pro zlepšení nabídky neformálního vzdělávání pro nadané děti 

• podněcování zajištění kroužků/aktivit/neformálního vzdělávání pro nadané děti u škol, 

DDM a NNO 

 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 

Nejprve město Dvůr 

Králové nad Labem  

Základní a mateřské školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Kateřina Litošová 

Marta Staníková Pešková 

Jitka Mácová 

Farní charita 

DDM (Dům dětí a mládeže) 

NNO (Nestátní neziskové organizace) 

ZUŠ (Základní umělecká škola) 

Městská knihovna Slavoj 

ČASOVÝ PLÁN 

REALIZACE 

 

2022-2023  

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Minimálně 200 tis. Kč 

ročně (koordinace, 

supervize, vzdělávání 

dobrovolníků) 20 tis. Kč 

ročně 

Nadace a nadační fondy 

OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

jiné zdroje 

Nadace a nadační fondy, jiné zdroje 

POPIS CÍLE Rovné příležitosti ve vzdělávání – PŘÍLEŽITOST 
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Cíle bude dosaženo větším propojením sociální práce, škol a rodičů se 

záměrem zvýšení rovných příležitostí pro všechny žáky. Bude tím 

zajištěna podpora mimo jiné dětí ohrožených školním neúspěchem. 

Dále bude posílena kompetence pedagogů v diagnostice a včasném 

rozpoznání potřeb dítěte. Bude dbán vyšší důraz na primární prevenci 

patologického chování dětí.   
Aktivita 6.1 Posílit sociální práci ve školách   

CÍL AKTIVITY 

Propojit intervenci školy a poskytovatele sociálních služeb a tím zlepšit účinnost podpory dětem 

z rodin z málopodnětného prostředí, ohrožených školní neúspěšností, a také dětem 

s diagnostikovanými poruchami chování, či lehkým mentálním postižením. 

Prostřednictvím sociální práce a sociálních služeb, které budou k dispozici přímo ve školách, resp. 

budou dostupné ve školách, zajistit účinnější podporu rodinám a dětem, které mají speciální 

vzdělávací potřeby spojené s jejich sociálním a ekonomickým zázemím, a které se bez další podpory 

pro zlepšení jejich celkové sociální a ekonomické situace nejsou s to produktivně vzdělávat.  

 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

A) Sociální práce ve školách  

- Zpřístupnit sociální služby ve školách 

- Posílit spolupráci škol s poskytovateli sociálních služeb 

- Alternativně mohou školy poskytovat sociální služby přímo  

- Posílit prevenci sociálních patologií rozvojem streetwork v rámci služby nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež  

- Posílit depistážní činnost v domácnostech ohrožených dětí, včasné podchycení ohrožených 

dětí  

B) Zprostředkování sociální práce rodičům 

- Posílit kompetence a dovednosti učitelů komunikovat s rodiči o specifických potřebách 

dítěte, nabízet jim a zprostředkovávat podporu sociálních pracovníků  
ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE  

ORP Všechny školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Ředitelé škol NNO a poskytovatelé sociálních služeb  

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE 

2022 – 2023 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

40 000 Kč MAP  

 

POPIS CÍLE Rovné příležitosti ve vzdělávání – PŘÍLEŽITOST 

 

Cíle bude dosaženo větším propojením sociální práce, škol a rodičů se 

záměrem zvýšení rovných příležitostí pro všechny žáky. Bude tím 

zajištěna podpora mimo jiné dětí ohrožených školním neúspěchem. 
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Dále bude posílena kompetence pedagogů v diagnostice a včasném 

rozpoznání potřeb dítěte. Bude dbán vyšší důraz na primární prevenci 

patologického chování dětí.  

 

Aktivita 6.2 Specifická podpora pedagogům, pedagogická diagnostika  
CÍL AKTIVITY 

Zabezpečit odbornou podporu pedagogům pro práci s dětmi se SVP. Posílit jejich kompetence 

k pedagogické diagnostice a včasnému rozpoznání potřeb dítěte.  

Poskytnout školám podporu v zajištění odborné speciálně pedagogické a psychologické podpory 

dětem se SVP.  

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

A) Posílit kompetence učitelů v pedagogické diagnostice  

- Metodicky podpořit učitele v rozpoznávání specifických potřeb dětí včas a zabezpečit 

včasnou intervenci (předcházet školní neúspěšnosti) 

B) Posílit odbornou podporu školám psychologem a speciálním pedagogem  

- V rámci ORP vytvořit sdílené pozice psychologa a speciálního pedagoga pro školy v ORP 

- Zabezpečit pro školy pozici kariérového poradce (v cíleném rozvoji individuálního 

potenciálu dětí, nikoliv pouze v orientaci na vstup na trh práce) 

- Poskytnout školám podporu pro vyhledávání odborníků – speciálních pedagogů a 

psychologů 

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE  

ORP Všechny školy  

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Ředitelé škol Město Dvůr Králové nad Labem a ostatní obce 

v ORP  

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE 

2022-2023 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

60 000 KČ MAP, Šablony 

POZNÁMKY 
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POPIS CÍLE Rovné příležitosti ve vzdělávání – PŘÍLEŽITOST 

 

Cíle bude dosaženo větším propojením sociální práce, škol a rodičů se 

záměrem zvýšení rovných příležitostí pro všechny žáky. Bude tím 

zajištěna podpora mimo jiné dětí ohrožených školním neúspěchem. 

Dále bude posílena kompetence pedagogů v diagnostice a včasném 

rozpoznání potřeb dítěte. Bude dbán vyšší důraz na primární prevenci 

patologického chování dětí.  

 

Aktivita 6.4 Prevence rizikových jevů  

CÍL AKTIVITY 

Rozvinout primární prevenci a prevenci sociálních patologií vč. závislostí na návykových – 

alkoholových i nealkoholových drogách.  

Vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci při předcházení a řešení záškoláctví, vč. metodického 

postupu.  

Zlepšit komunikaci školy s rodiči o riziku rozvoje sociálních patologií a posílit pedagogy pro 

komunikaci s rodiči, vč. poradenství. Zajištění koordinace plánu prevence v ORP.  

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 
  

A) Předcházet sociálním patologiím  

- Ve spolupráci s PČR a MP mapovat ohniska výskytu sociálních patologií, vč. distribuce a 

užívání drog 

- Posílit sociální služby prevence (zejména NZDM a streetwork jako součást výkonu NZDM) 

- Podpořit vznik adiktologických služby v ORP a posílit primární prevenci 

- Uskutečnit Kulatý stůl k prevenci v ORP (přítomnost vedení ZŠ, starostové, Policie ČR, 

Městská Policie, zástupci sociálních služeb …) 

- Prevence záškoláctví  

- Koordinovaná spolupráce a intervence v případě záškoláctví (škola – OSPOD – 

poskytovatel sociální služby) 

- Metodický postup pro konstruktivní řešení záškoláctví v multidisciplinární spolupráci 

 

B) Informovat rodiče a posílit jejich osvětu v předcházení sociálních patologií  

- Podpořit učitele v individualizované komunikaci s rodiči  

- Včasná komunikace s rodiči, předcházení sociálním patologiím   

- Poradenství rodičům v konkrétních situacích  

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE  

ORP  Všechny školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Metodici prevence na školách  

Jan Štípek 

NNO a poskytovatelé sociálních služeb  

OSPOD  

PČR a Městská policie Dvůr Králové n. L.  

Pediatři a zdravotnická zařízení  

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE 

2022-2023 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

60 000 Kč MAP a rozpočty obcí, OPZ 
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POPIS CÍLE Rovné příležitosti ve vzdělávání – PŘÍLEŽITOST 

 

Cíle bude dosaženo větším propojením sociální práce, škol a rodičů se 

záměrem zvýšení rovných příležitostí pro všechny žáky. Bude tím 

zajištěna podpora mimo jiné dětí ohrožených školním neúspěchem. 

Dále bude posílena kompetence pedagogů v diagnostice a včasném 

rozpoznání potřeb dítěte. Bude dbán vyšší důraz na primární prevenci 

patologického chování dětí.  

 

Aktivita  6.5 Posílit vnitřní kapacity dětí ke zvládání zátěžových situací  

 

CÍL AKTIVITY 

Rozvíjet vnitřní kapacity a potenciál dětí pro zvládání zátěžových a krizových situací, podpora 

posilování jejich vnitřní integrity, hodnotového zakotvení a etického zázemí. Získávání praktických 

kompetencí k přebírání odpovědnosti za vlastní život, osobní rozvoj a aktivní občanství.   

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky) 

Úpravou obsahů a metod vzdělávání systematicky posilovat schopnost dětí zvládat zátěžové situace 

- Posilování kompetencí dětí k praktickému životu, zvládání krizových situací  

- Hodnotové vzdělávání  

- Občanské vzdělávání a kritické myšlení  

- Etika   

ÚZEMÍ DOPADU ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE  

ORP Všechny školy 

ODPOVĚDNÁ OSOBA OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce) 

Výchovní poradci ve školách, školní 

psychologové 

NNO 

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE 

2022-2023 

FINANČNÍ NÁKLADY ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

30 000 Kč MAP a rozpočty škol 

POZNÁMKY 

 


