
 

 
 

 
 
MAP III na Nymbursku 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022904 
 

www.map-nymburk.cz 

 

  

 

 

 

 

Identifikace dotčené veřejnosti 

MAP v ORP Nymburk 

Reg. č. projektu CZ. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022904 

 

  



 

 
 

 
 
MAP III na Nymbursku 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022904 
 

www.map-nymburk.cz 

 

Obsah 
1. Úvod ..................................................................................................................................... 3 

2. Seznam relevantních aktérů ................................................................................................ 4 

2.1. Školská zařízení ............................................................................................................... 5 

2.2 Organizace působící v oblastech vzdělávání a neformálního a zájmového vzdělávání 

dětí a mládeže ................................................................................................................ 6 

2.3 Zřizovatelé škol na území ORP Nymburk ......................................................................... 6 

2.4 Ostatní aktéři ve vzdělávání ............................................................................................. 8 

3. Závěr .................................................................................................................................... 8 

 
  



 

 
 

 
 
MAP III na Nymbursku 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022904 
 

www.map-nymburk.cz 

1. Úvod   

  

Projekt MAP III na Nymbursku je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení 
aktivit v území ORP Nymburk. Budou podporovány akce naplánované v místním akčním 
plánu, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že 
podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací 
neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude zaměřená na společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických 
problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.  
  

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro 
každého žáka a každého učitele a trvalý pedagogický rozvoj celé školy.  
 
Dokument obsahuje seznam relevantních aktérů – organizací, které potvrdili zájem o aktivní 
spolupráci v partnerství 
Jedná se o:   

a) seznam zapojených škol,   

b) seznam organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního 

a zájmového vzdělávání dětí a mládeže do 15 let,   

c) seznam zřizovatelů škol,   

d) seznam ostatních aktérů zapojených v procesu vzdělávání.   

Všechny cílové skupiny mají možnost účastnit se akcí, které vyvstanou jako potřeba pro 

území z jednání pracovních skupin, tyto akce pro území budou i akcí s cílem výměny 

zkušeností. Mají možnost také získávat informace prostřednictvím internetových stránek 

www.map-nymburk.cz, které jsou průběžně aktualizovány a kde jsou zveřejňovány 

pozvánky, dokumenty a podpůrné dokumenty, metodické materiály, informace o sdílených 

pomůckách pro zapojené školy, informace o regionální identitě a v neposlední řadě 

informace o projektech MAP I. a MAP II.  

Informace je také možné sledovat na facebookových stránkách (MAP vzdělávání na 

Nymbursku). Případně aktérům, kteří projevili zájem o aktivní informování, jsou informace 

zasílány prostřednictvím e-mailu.  

 
 
 
 
 

http://www.map-nymburk.cz/
http://www.vzdelavanimb.cz/
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2. Seznam relevantních aktérů  

  
Tabulka č. 1: Seznam škol a způsob zapojení do MAP v ORP Nymburk 
 

Území MAS 

V 

projektu 

ANO/NE 

Právní 

subjekt 
RED_IZO Název školy 

mimo MAS Ne MŠ 600050424 Mateřská škola Chrást 

Podlipansko Ano MŠ 600050611 Mateřská škola Kostelní Lhota 

mimo MAS Ano 
MŠ 

600050033 

Mateřská škola Kostomlaty n/ 

Labem 

mimo MAS Ano 
MŠ 

600050327 

Mateřská škola Kovanice, okres 

Nymburk 

Svatojiřský les Ano MŠ 600050238 Mateřská škola Mcely 

Podlipansko Ano MŠ 691011478 Mateřská škola Milčice 

Svatojiřský les Ano MŠ 600050335 Mateřská škola Netřebice 

Svatojiřský les Ano 
MŠ 

600050378 

Mateřská škola Oskořínek, okres 

Nymburk 

mimo MAS Ano 
MŠ 

600050246 

Mateřská škola Písty, okr. 

Nymburk 

Podlipansko Ano MŠ 600050441 Mateřská škola Sadská 

Podlipansko Ano 
MŠ 

600050564 

Mateřská škola Třebestovice, 

příspěvková organizace 

Svatojiřský les Ano 

MŠ 

600050360 

Mateřská škola Všechlapy, okres 

Nymburk, příspěvková 

organizace 

Podlipansko Ano 
MŠ 

 691010854  Lesní mateřská škola Cílek, z. s.  

Mimo MAS Ano 
ZŠ (1-9) 

600050645 

Základní škola Kostomlaty n. L., 

okres Nymburk 

Svatojiřský les Ano ZŠ (1-9) + MŠ 
600050823 

Základní škola a Mateřská škola 

Křinec - příspěvková organizace 

Svatojiřský les Ano ZŠ (1-9) + MŠ 
600050777 

Základní škola a mateřská škola 

Loučeň 

Podlipansko Ano ZŠ (1-9) + MŠ 

600050866 

Základní škola a Mateřská škola 

Nymburk, Komenského 589 - 

příspěvková organizace 

Podlipansko Ano ZŠ (1-9) + MŠ 

600050858 

Základní škola a Mateřská škola 

Nymburk, Letců R. A. F. 1989 - 

příspěvková organizace 

Podlipansko Ano ZŠ (1-9) + MŠ 
600050939 

Základní škola a Mateřská škola 

Nymburk, Tyršova 446 - 
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příspěvková organizace 

Svatojiřský les Ano ZŠ (1-9) + MŠ 

600050653 

Základní škola a Mateřská škola 

G. A. Lindnera Rožďalovice, 

okres Nymburk 

Podlipansko Ano ZŠ (1-9) 600050734 Základní škola Sadská 

Svatojiřský les Ano 

ZŠ (1-5) + MŠ 

600050891 

Masarykova základní škola a 

mateřská škola Bobnice, okres 

Nymburk 

Svatojiřský les Ano 
ZŠ (1-5) 

600050963 

Základní škola Budiměřice, okres 

Nymburk 

Svatojiřský les Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600050971 

Základní škola a Mateřská škola 

Dvory, okres Nymburk 

Podlipansko Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600050955 

Základní škola a Mateřská škola 

Hořátev 

Podlipansko Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600050726 

Základní škola a Mateřská škola 

Hradištko, okres Nymburk 

Svatojiřský les Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600050793 

Základní škola a mateřská škola 

Hrubý Jeseník, okres Nymburk 

Podlipansko Ano 
ZŠ (1-5) 

600050904 

Základní škola Kostelní Lhota, 

okres Nymburk 

mimo MAS Ano 
ZŠ (1-5) 

600050980 

Základní škola Kovanice, okres 

Nymburk 

Svatojiřský les Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600050769 

Základní škola a mateřská škola 

Krchleby, okres Nymburk 

mimo MAS Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600050882 

Základní škola a mateřská škola 

Straky, okres Nymburk 

Podlipansko Ano 

ZŠ (1-9) + MŠ 600027937 

Základní škola, Mateřská škola 

speciální, Dětský domov, Školní 

družina a Škoní jídelna, 

Nymburk, Palackého třída 515 

mimo ORP Nymburk  

Podlipansko Ano 
ZŠ (1-5) + MŠ 

600045277 

Základní škola a Mateřská škola 

Vrbová Lhota 
 

Zdroj: Vlastní zpracování   

  

2.1. Školská zařízení    

 Celkem je do MAP III na Nymbursku, který byl zahájen 1. 1. 2022, zapojeno 32 škol dle RED 

IZO. Jsou to základní školy, mateřské školy, škola soukromá a speciální.  
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Z toho je 12 samostatných mateřských škol, 5 samostatných základních škol a 13 sloučených 
základních a mateřských škol. Do projektu je zapojena 1 také základní škola speciální a 1 
soukromá mateřská škola.  

2.2 Organizace působící v oblastech vzdělávání a neformálního a zájmového 

vzdělávání dětí a mládeže 

Významnými aktéry v projektu MAP jsou také organizace v oblasti neformálního, 

zájmového a celoživotního vzdělávání v území ORP Nymburk. Tyto organizace mají 

možnost delegovat své zástupce do Řídícího výboru, do pracovních skupin i do dalších 

forem spolupráce na projektu a akčního plánování.  

Tabulka č. 2: Seznam organizací neformálního a zájmového vzdělávání a středisek volného času, které 

působí na území MAP v ORP Nymburk 

Název organizace  Zástupce v ŘV  
Zástupce v 

pracovní 

skupině  

Aktivní 

informování   

Respondeo z.s. ANO   ANO 

ZOO Chleby ANO    ANO 

Centrum pro všechny ANO  ANO  

Dům dětí a mládeže ANO ANO ANO 

META o.p.s. ANO ANO ANO 

Městská knihovna Nymburk  ANO ANO 

SEMIRAMIS, z.ú.  ANO ANO 
Zdroj: Vlastní zpracování    

  

2.3 Zřizovatelé škol na území ORP Nymburk 

Zřizovatelé škol a zaměstnanci veřejné správy působící v oblasti vzdělávání mají odpovědnost 
za realizaci vzdělávací politiky v regionu, hrají klíčovou úlohu v oblasti schvalování 
investičních  
i neinvestičních záměrů škol a dalších výchovně vzdělávacích zařízení.  
Zřizovatelé jsou zapojeni do procesu akčního plánování a tvorby místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání prostřednictvím řídicího výboru a pracovních skupin. Zřizovatelé jsou 
obesíláni zásadními výstupy projektu v rámci připomínkového řízení, a také budou 
pravidelně dostávat informace o dotačních příležitostech pro rozvoj formálního i  
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neformálního vzdělávání. V řídicím výboru máme dále zástupce obce, která nezřizuje MŠ či 
ZŠ.  
Tabulka č. 3: Seznam zřizovatelů škol a způsob zapojení do projektu MAP v ORP Nymburk  

Název obce (zřizovatel MŠ, ZŠ, ZUŠ)  Zástupce v ŘV  

  

Zástupce v 
pracovní  

  skupině  

Aktivní 

informování  

Bobnice   ANO 

Budiměřice  ANO ANO 

Dvory   ANO 

Hořátev   ANO 

Hradištko   ANO 

Hrubý Jeseník   ANO 

Kostelní Lhota   ANO 

Kostomlaty nad Labem   ANO 

Kovanice   ANO 

Krchleby   ANO 

Křinec   ANO 

Loučeň ANO  ANO 

Mcely   ANO 

Milčice   ANO 

Netřebice   ANO 

Nymburk ANO ANO ANO 

Oskořínek 

Písty 
  ANO 

Rožďalovice   ANO 

Sadská   ANO 

Straky   ANO 
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Třebestovice   ANO 

Všechlapy   ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

2.4 Ostatní aktéři ve vzdělávání  

Důležitým subjektem pro realizaci projektu MAP jsou rodiče, pro které by realizace MAP 

měla znamenat jistotu kvality vzdělávání pro jejich děti. Zástupce rodičů je členem Řídícího 

výboru, svými návrhy a náměty mohou ovlivňovat zaměření projektu.  

Tabulka č. 4: Seznam ostatních aktérů a způsob zapojení do MAP  

Název organizace  Zástupce v ŘV  
Zástupce v 

pracovní 

skupině  

Aktivní 

informování   

KAP Středočeského kraje  ANO  ANO 

OSPOD Nymburk ANO ANO ANO 

Škola instituce s jiným zřiz. (Cílek z.s.) ANO  ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování   

  

3. Závěr   

Stěžejní vlastností projektu je jeho otevřenost pro další aktéry působící ve vzdělávání, a kteří 
mají zájem o spolupráci. Členství v Řídícím výboru, pracovních skupinách, případně účast na 
akčním plánování je připraveno přijímat nové členy, kteří se mohou kdykoliv během realizace 
projektu připojit.  Výstupem projektu bude místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním 
území obce s rozšířenou působností Nymburk. Tento plán stanoví priority a jednotlivé kroky 
nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti, lokálních 
přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.     
Hlavním přínosem realizace projektu MAP bude pokračování a rozvoj systému komunikace   
a spolupráce mezi všemi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Realizace projektu se 
zaměří na další aktivizaci lokálních partnerů a jejich aktivního zapojování do rozhodování o 
dalším rozvoji vzdělávání v regionu. Vzniklá partnerství napomohou zkvalitňování vzdělávání 
zejména v místních mateřských a základní školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb 
na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Očekávanou změnou je také větší míra spolupráce 
nejen základních či mateřských škol mezi sebou, ale také s organizacemi působícími v oblasti  
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neformálního či zájmového vzdělávání a dalšími relevantními aktéry.  
 
 


