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TÉMA MAP CÍLOVÁ SKUPINA FORMA CHARAKTERISTIKA TERMÍN 
Síť 
spolupracujících 
škol, sdílení 
zkušeností, 
identifikace a 
podpora 
místních lídrů 
 
 
 

Pedagogové, asistenti, další aktéři 
ve formálním i neformálním 
vzdělávání, vedení škol, 
zřizovatelé, odborníci, místní 
lídři 

setkání pracovních 
skupin, setkání 
s místními lídry v oblasti 
vzdělávání a inspirativní 
návštěvy ve školách 
 

Setkání malotřídních škol 
 
Setkání ředitelů ZŠ z ORP Nymburk 
 
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ 
 
 
 

jaro 2023 / podzim 2023 
 
jaro 2023 / podzim 2023 
 
jaro 2023 / podzim 2023 
 
+ dle potřeby 

Čtenářská 
gramotnost 
 
 

Pedagogové MŠ a ZŠ, knihovny, 
čtenářské kluby, děti a žáci 

setkání pracovní 
skupiny, spolupráce 
s knihovnami, 
inspirativní návštěvy škol 

Zapůjčování Kufrů knih a čtenářských kostek 
 
Podpora setkání a besed v knihovnách 
 
Setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 
s přizváním místních lídrů  
 
Inspirativní návštěvy škol se zaměřením na čtenářskou 
gramotnost 
 

průběžně celý rok 
 
průběžně celý rok 
 
4 x ročně 
 
 
průběžně celý rok 

Matematická 
gramotnost 
 
 

Pedagogové MŠ a ZŠ Setkání pracovní 
skupiny, 
inspirativní návštěvy škol 

Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 
s přizváním místních lídrů 
 
Inspirativní návštěvy škol se zaměřením na matematickou 
gramotnost 

4 x ročně 
 
průběžně celý rok 
 
 



Digitální 
kompetence 
pedagogických 
pracovníků 
 
 

Učitelé MŠ a ZŠ, asistenti, vedení 
škol 

inspirativní návštěvy ve 
školách, práce se 
sdílenými pomůckami 

Půjčování digitálních pomůcek MAP – sada virtuálních brýlí 
 
Setkání s místními lídry v rámci jednání povinných pracovních 
skupin a při setkání vedení škol 
 
 
 

dle potřeby 
 
 
 

Kvalitní 
vzdělávání a 
inkluze 
 
 
 
 
 
 
Úspěch pro 
každého žáka 
 
 

široká veřejnost, rodiče, prarodiče 
+ všichni aktéři vzdělávání 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora dětí s OMJ, vzdělávání 
dětí s SVP 

Setkávání s odborníky, 
sdílení zkušeností, 
využití webových 
stránek, půjčování 
pomůcek MAP 
 

Podpora škol – půjčování pomůcek na podporu čtenářské 
gramotnosti, digitální gramotnosti 
 
Zprostředkování aktuálních informací ze školství, inspirace 
pro kvalitní vzdělávání, inspirace pro rodiče, inspirace pro 
pedagogy, regionální učebnice, souhrnné informace o všech 
školách v ORP Nymburk na webových a FCB stránkách 
projektu 
 
Setkávání s odborníky v rámci pracovních skupin a při dalších 
příležitostech – META, SEMIRAMIS, PPP, ZŠ speciální 
Nymburk, ZŠ speciální Poděbrady, RESPONDEO, FOKUS 
 
 

dle potřeby 

EVVO a 
regionální 
identita 
 
 

Učitelé MŠ a ZŠ, děti, žáci, rodiny Tištěné i elektronické 
výukové materiály pro 
učení venku, pro místně 
zakotvené učení, pro 
poznávání regionu 
 
 
 
 
 
Pomůcky pro 
environmentální 
výchovu a regionální 
identitu 

Regionální učebnice založená na místně zakotveném učení, 
zpracovaná pracovními skupinami v rámci MAP II; školy 
mohou využít pro výlety spojené se vzděláváním 
 
Výlety s tajenkou pro rodiny spojené s hlubším poznáváním 
regionu, podporující vztah k regionu a k životnímu prostředí. 
  
Interaktivní deník Cestovatelský Mapováček pro malé 
cestovatele, v tištěné i pdf formě. 
 
K zapůjčení pro školy 
 

v průběhu celého roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolupráce se 
zřizovateli 

Zřizovatelé a vedení škol Setkání starostů a 
vedení škol 

Podpora setkávání zřizovatelů a ředitelů škol, zaměřeno na 
aktuální potřeby ve školství a akční plánování 

jaro 2023 
podzim 2023 

Potřeby škol 
 
 

MŠ a ZŠ v regionu Individuální setkání 
 
 
 
Společná setkání 

Hloubkové rozhovory s vedením škol i s pedagogy zaměřené 
na zjišťování skutečných potřeb škol, evaluaci MAP a akční 
plánování 
 
Společná setkání zástupců škol na aktuální témata, akční 
plánování 
 

průběžně dle potřeby 

Dohoda o 
prioritách 
 
Hledání 
finančních 
zdrojů 

Všichni aktéři vzdělávání Aktualizace investičních 
priorit na jednání ŘV 
 
 
 
Setkání pracovní skupiny 
pro financování 

Investice do školských zařízení – rekonstrukce učeben, 
venkovní učebny, navyšování kapacit apod. 
 
 
 
Jednání pracovní skupiny pro financování – investiční priority, 
plnění akčního plánu, hledání finančních zdrojů, financování 
regionálního školství, akční plánování 

 
 
 
 
 
4 x ročně 

Spolupráce s 
KAP 

Realizační tým KAP Setkání RT Pravidelné předávání informací mezi realizačními týmy MAP a 
KAP, účast na setkáních 

dle potřeby 

 
 
 
 
 

 


