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M Í S T N Í   A K Č N Í   P L Á N 
 N E W S L E T T E R 

SLOVO NA ÚVOD                       (Silvie Pýchová, Jan Machek) 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

přinášíme Vám nový zpravodaj Místního akčního plánu ORP 

Dvůr Králové nad Labem. Jeho cílem je Vám poskytnout sou-

hrnně informace o tom, co všechno na Královédvorsku řešíme 

ve vzdělávání. Cílem MAP je rozvíjet dlouhodobou spolupráci 

mezi školami v našem území. Chceme také rozvíjet intenzivní 

spolupráci vedení města Dvůr Králové nad Labem a okolních 

obcí jako zřizovatelů mateřských a základních škol a místních 

neziskových organizací. Zahájit takovou spolupráci se nám už 

do jisté míry podařilo v první fázi projektu v období 2016-17. 

Teď máme před sebou necelé tři roky na to, abychom vytvořili 

takové prostředí, kde bude běžné, že ředitelé škol spolupracují 

na rozvoji vzdělávání a společně řeší problémy, se kterými se 

potýkají, učitelé se setkávají napříč školami a společně se 

vzdělávají, žáci z různých škol spolupracují na vzdělávacích 

projektech, místní rodiče se aktivně zajímají o vzdělávání 

svých dětí a podporují školy v jejich rozvoji. Naše priority jsou: 

rozvoj pedagogických kompetencí; spolupráce škol a školských 

zařízení; klíčové kompetence pro uplatnitelnost v životě; pod-

pora naplňování vzdělávacích potřeb dětí a žáků; rozvoj nefor-

málního a zájmového vzdělávání. Jde o to, aby všechny děti na 

Královédvorsku měly příležitost co nejvíce rozvíjet svůj poten-

ciál a vytvářet si pozitivní vztah k místu kde žijí.  

A co se tedy v našem MAP děje? Každý měsíc se schází koordi-

nační pracovní skupina. Funguje 14 pracovních skupin, které 

samy přicházejí s návrhy, jak naplňovat stanovené priority. 

Pracovní skupina k matematice například připravuje únikovou 

hru. Workshopu ke čtenářství se zúčastnila dvacítka pedagogů 

z různých škol v území, další připravujeme na únor a povede 

ho uznávaná odbornice na tuto oblast Nina Rutová. V procesu 

schvalování je projekt sdílené robotické učebny, která bude 

vybudována v prostorách SŠIS. Proběhlo setkání zástupců škol 

a neziskových organizací v oblasti sociálních služeb.  Na konci 

října jsme uspořádali diskuzní setkání s Janou Strakovou z Pe-

dagogické fakulty UK o rovných příležitostech ve vzdělávání. 

Sedm škol je zapojeno do spolupráce s organizací Post Bellum 

a žáci připravují rozhovory s pamětníky. Plánujeme šetření ve 

školách ohledně nastavených procesů směrem k prevenci šika-

ny. Na únor 2019 připravujeme pro školení Davida Čápa z Filo-

zofické fakulty UK na téma komunikace školy a rodičů, které 

jsme už zorganizovali letos a setkalo se s pozitivním ohlasem. 

O možnosti vzdělávání pro pedagogy nebude ani nadále v 

rámci MAP nouze, důležité je, že všechny aktivity, které reali-

zujeme, vycházejí z toho, co naplánují pracovní skupiny, v 

nichž je dohromady zapojeno okolo devadesáti zástupců škol, 

zřizovatelů, neziskových organizací a dalších odborníků z Krá-

lovédvorska. Záleží tedy na místních odbornících, co považují 

za důležité, čemu bychom měli věnovat na Královédvorsku 

pozornost v oblasti vzdělávání, a my se jako realizační tým 

MAP pro to snažíme vytvořit adekvátní podmínky.  
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   DOZVÍTE SE : 

   Něco o MAP 

   Uskutečněné akce 

   Plánované aktivity 



 

2 

 

HLAVNÍ CÍLE MAP 

1) Lepší spolupráce mezi školami, 

školským zařízeními a dalšími 

aktéry ve vzdělávání  

2) Vzájemné učení a výměna zku-

šeností v oblasti rozvoje poten-

ciálu jednotlivých dětí a žáků 

ve školách  

3) Podpora pedagogických i nepe-

dagogických pracovníků v dal-

ším profesním rozvoji 

4) Sdílená představa o kvalitě      

a dostupnosti vzdělávání          

a společná vize rozvoje vzdělá-

vání v tomto území 

Co je to Místní akční plán 

Místní akční plán (dále jen MAP) je projekt, který rea-
lizuje MAS Královédvorsko společně s partnerem Měs-
tem Dvůr Králové nad Labem na území ORP Dvůr Krá-
lové nad Labem. 
 
Na začátku roku 2018 se projekt rozjel ve své druhé 

etapě jako MAP II. Tento projekt bude realizovat všech 

21 aktivit, které jsou obsahem Akčního plánu na rok 

2018. Na konci roku bude naplňování akčního plánu na 

rok 2018 vyhodnoceno a bude zpracován navazující 

akční plán na rok 2019. Obdobně se bude postupovat 

také pro rok 2020, pro který bude zpracován poslední 

akční plán tohoto MAP.  

 
       "Pro život, ne pro školu se učíme" 
                  Seneca, římský filozof 

https://www.maskd.cz/organizacni-struktura-map
https://www.maskd.cz/organizacni-struktura-map
https://www.maskd.cz/pracovni-skupiny
https://www.maskd.cz/pracovni-skupiny
https://www.maskd.cz/userfiles/files/SCH%C3%89MA%2027_4_2018.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/SCH%C3%89MA%2027_4_2018.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/SCH%C3%89MA%2027_4_2018.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/SCH%C3%89MA%2027_4_2018.pdf
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"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapo-
meneme všechno, co jsme se naučili ve ško-
le." 
             Karel Čapek, český spisovatel 

U S K U T E Č N Ě N É    A K C E 
V průběhu prvního pololetí roku 2018 se začaly scházet jed-

notlivé pracovní skupiny. Jejich členové zde diskutovali a 

formovali své představy o možných aktivitách. Některé z 

nich se podařilo již od začátku školního roku 2018 realizovat 

a nebylo jich málo.  

Právní legislativa v mateřských školách bylo 

ústřední téma semináře, který se uskutečnil 

pod vedením Mgr. Ivety Lukešové, pracov-

nice krajského úřadu KHK. Na semináři byli 

přítomni pedagogičtí pracovníci ze 13 MŠ.  

Workshop uskutečněný pod stejnojmen-

ným názvem vedla pro pedagogy českého 

jazyka a literatury místní lídryně Mgr. Di-

ana Kotová za pomoci Mgr. Evy Kukalové.  

Nabídku účasti na Mezinárodní strojíren-

ský veletrh využili žáci 8. a 9. tříd, kteří 

společně se svými učiteli vycestovali na 

celodenní zájezd do Brna.  

 

Jak na inkluzivnost a rovné příležitosti ve 

školách jsme se zaměřili na diskuzním se-

tkání s doc. RNDr. Janou Strakovou, Ph.D., 

z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Diskuze se uskutečnila v sále městské kni-

hovny Slavoj. 

https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(1)_Optimized.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(1)_Optimized.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(1)_Optimized.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(1)_Optimized.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(1)_Optimized.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(1)_Optimized.pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(3).pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(3).pdf
https://www.maskd.cz/map
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Miroslava Kameníková a Kateřina Sekyrková 

uspořádali seminář s názvem Komunikace s 

veřejností (nástroje a formy), který byl určen 

pro zástupce škol a školských zařízení.  

Setkání neziskových organizací se školami 
proběhlo jako celodenní výměna zkušeností   
a nabídek vzájemné spolupráce.  

Čtenářské dílny - pod tímto názvem proběhl 
workshop v prostorech knihovny Slavoj. Nápad 
na jeho konání vzešel z pracovní skupiny Čtenář-
ská gramotnost.  

Setkání městských spolků a spolků působících v 
ORP se uskutečnilo na podnět pracovní skupiny 
Neformální vzdělávání. Prezentovány byly do-
tační programy města, plánovaná výzva Šablony 
pro NNO a chystaná prezentace spolků pro děti 
v září 2019.  

 

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 
vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nej-
lepší učitel inspiruje." 
Charles F. Browne, americký spisovatel 

https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(3).pdf
https://www.maskd.cz/userfiles/files/What's%20inside%20(3).pdf
https://www.maskd.cz/skoly-vs-neziskovky/
https://www.maskd.cz/skoly-vs-neziskovky/
https://www.maskd.cz/ctenarske-dilny-predstavily-metody-vyuzivane-v-praxi/
https://www.maskd.cz/setkani-spolku-jako-vyzva-ke-spolupraci/
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P L Á N U J E M E    

V   R Á M C I    M A P  

 
 

 

Seznamte se jako první s akcemi, 

které pro Vás připravujeme v násle-

dujících třech měsících. Pozvánky 

na jednotlivé akce naleznete vždy 

ve Vašich e-mailových schránkách, 

případně zájmu se nám můžete 

nahlásit i dříve. 

SETKÁNÍ VŠECH AKTÉRŮ MAP 

KDY: 7. 12. 2018 

KDE: hotel Safari 

______________________________ 

OCHUTNÁVKA MÍSTNÍHO ZAKOTVENÉHO UČENÍ 

KDY: 12. 12. 2018 

KDE: DPS, ul. Sadová 

______________________________ 

SEMINÁŘ KOMUNIKACE S RODIČI  
pod vedením Mgr. et Bc. Jana Stejskalové 

KDY: 15. 1. 2019 

____________________________ 

KOMUNIKACE ŠKOLY S RODIČI  

pod vedením PhDr. Davida Čápa, Ph.D. 

KDY: 18. 2. 2019 

_______________________________ 

KRITICKÉ MYŠLENÍ pod vedením Mgr. Niny Rutové 

KDY: 22.—23. 2. 2019 

_______________________________ 

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ MAP 

KDY: 28. 2.—1. 3. 2019 

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům 
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy 
nejdou" 
Jan Amos Komenský ,český pedagog 
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M A S   K R Á L O V É D V O R S K O 

www.maskd.cz 

Náměstí Václava Hanky 828 

(budova kina Svět) 

Dvůr Králové nad Labem 

Za realizační tým: 

JAN MACHEK 
Hlavní manažer projektu,   machek@maskd.cz 

SILVIE PÝCHOVÁ 
Odborný konzultant , silvie.pychova@gmail.com 

MICHAELA PROCHÁZKOVÁ 
Manažerka projektu, prochazkova.michaela@maskd.cz 

LENKA KŘÍŽOVÁ 
Ředitelka kanceláře, krizova.lenka@maskd.cz 

 

 


