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Místní akční skupina 
Vyhlídky, z. s.

Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým 
společenstvím a partnerstvím občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného 
moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z 
národních programů, pro svůj region, metodou 
LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování 
kvality života a životního prostředí ve venkovských 
oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Na obrázku vidíme obce, které spadají pod MAS 
Vyhlídky.



Co je MAP?

MAP = místní akční plán je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti:

 včasná péče,  předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální 
vzdělávání

Má být tvořen partnersky a následně realizován zejména těmito subjekty:

 základní školy, mateřské školy, obce a zřizovatelé, neziskové organizace, 
odborníci a rodiče 



Cíle MAP

1) Partnerství, spolupráce - vybudování fungujících partnerství, která pomohou 
zvýšit kvalitu vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale 
také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a 
mládeže. 

2) Šablony na vzdělávání, čtenářské a matematické kluby, asistenti, psychologové a 
speciální pedagogové, spolupráce s rodiči a jiné

3) IROP na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v 
následujících klíčových kompetencích (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, 
přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi)

4) Rozšiřování kapacit

5) Podpora sociální inkluze (pracoviště, vybavení, kompenzační pomůcky, aj.)

6) implementace filozofie akce KLIMA

 Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou 
aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky 
kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele 
(Mentoring), Aktivizující formy učení.



O projektu

Název projektu: Místní akční plán v ORP Mělník

Doba realizace: 1. 5. 2016 – 30. 6. 2017

Žadatel: MAS Vyhlídky, z. s.

Partner žadatele (bez finančního příspěvku): město Mělník

Hlavní manažer projektu: Karolína Stránská

Hlavní metodik projektu:  Bc. Monika Nová, DiS.

Koordinátor klíčových aktivit: Jarmila Čmejlová

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání



Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

• Systémové zlepšení řízení škol

• Vytvoření partnerství škol v rámci ORP

• Využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

• Posílení spolupráce se začleňováním dětí ohrožených školním neúspěchem

• Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání

• Spolupráce při zajišťování společného vzdělávání



Co přinese MAP v ORP Mělník

• Možnost čerpat dotace na školy

• Demografickou studii celého ORP

• Aktivity spolupráce – společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů

• Koordinace škol při využívání šablon

• Akční plán s konkrétními cíly dle požadavků škol a zřizovatelů



ORP Mělník

Obce celkem: 39

Zapojené obce: 38

Zapojené školy:

MŠ a ZŠ: 38

ZUŠ: 2



MAP opatření/témata
• Prioritní povinná: 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
2. Čtenářská a mategramotnost v základním vzdělávání 
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

• Doporučená témata: 
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
6. Kariérové poradenství v základních školách

• Průřezová a volitelná témata: 
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol 
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR



Platformy MAP
Řídící výbor MAP

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování 
MAP. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.

Členové výboru se aktivně účastní jeho jednání a zapojují se do procesu zpracování a 
pořízení MAP a jeho přijetí. Podílí se na budování a rozvíjení partnerství, komunikační 
platformy a spolupráce v oblasti vzdělávání

Partnerství MAP

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Organizace 
partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle tří základních skupin: 
zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení, školy a poskytovatelé vzdělávání 
a uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).

Pracovní skupiny MAP

Úlohou členů jednotlivých pracovních skupin je aktivně se podílet na tvorbě Místního 
akčního plánu ve všech jeho fázích dle pokynů vedoucího pracovní skupiny.



Pracovní skupiny

Každá pracovní skupina má předsedu + 2 zástupce.
Ti jsou aktivními členy, připravují a sumarizují návrhy skupiny, připravují 
podklady, prezentují záměry a potřeby oborové skupiny na Řídícím výboru, 
jehož jsou členy.

• Zřizovatelé

• Základní školy

• Mateřské školy

• Neformální vzdělávání a odborníci



Pracovní skupina - zřizovatelé

• Ing. Bc. Vladimír Čmejla (D. Beřkovice)

• Ing. Marcela Hrejsová (Mělnické Vtelno)

• Ing. Jan Čermák (Nebužely)

• Ing. Martin Nezbeda (Liblice)

• Mgr. Mgr. Petr Volf (Mělník)

• Iveta Fišerová (Kly)

• Mgr. Václav Šmíd (Hořín)

• Ing. Martin Mach (Mšeno)

• Martin Chmelík (Vraňany)

• Ing. Elena Maryšková (Vysoká)

předseda pracovní skupiny

Ing. Bc. Vladimír Čmejla

zástupce předsedy

Ing. Marcela Hrejsová

zástupce předsedy

Ing. Jan Čermák



Pracovní skupina - zástupci ZŠ

• Mgr. František Viktorín (Byšice)

• Mgr. Jitka Volemanová Samková 
(Malý Újezd)

• Mgr. MgA. Kateřina Laloušková
(Mělník)

• Mgr. Jana Basařová (D. Beřkovice)

• Mgr. Michaela Vacková (Mělník)

• PaedDr. Dalibor Ullrych (Mělník)

• Mgr. Štěpánka Srbová (Vraňany)

• Mgr. Jiřina Trunková (Mšeno)

předseda pracovní skupiny

Mgr. František Viktorín

zástupce předsedy

Mgr. MgA. Kateřina Laloušková

zástupce předsedy

Mgr. Jitka Volemanová 
Samková



Pracovní skupina - zástupci MŠ

• Bc. Ivana Hořejší (Mělník)

• Šárka Škrabalová (Mělník)

• Mgr. Pavla Tučková (Velký Borek)

• Marcela Žižková (Lužec n. Vltavou)

• Mgr. Hana Slánská (Čečelice)

• Mgr. Ivana Poláčková (Měl. Vtelno)

• Bc. Petra Rébrová (Malý Újezd)

• Mgr. Jana Pravdová (Liběchov)

předseda pracovní skupiny

Bc. Ivana Hořejší

zástupce předsedy

Šárka Škrabalová

zástupce předsedy

Mgr. Pavla Tučková



Pracovní skupina - neformální vzdělávání a 
odborníci  

• Mgr. Helena Jiráčková (DDM 
Mělník)

• Alena Hlaváčková (DDM Mělník)

• nprap. Petr Nový (P ČR)

• Mgr. Jitka Králová (Regionální 
muzeum Mělník)

• Mgr. Jaroslava Brabcová (Kurátor 
pro mládež Mělník)

• Jiří Lechner (ZUŠ Mělník)

• Mgr. Čeněk Hlavatý (ZUŠ Mšeno)

• stržm. Radka Havelková, DiS. 
(MP Mělník)

• Mgr. Jitka Králová (Regionální 
muzeum Mělník)

předseda pracovní skupiny

Mgr. Helena Jiráčková

zástupce předsedy

Alena Hlaváčková

zástupce předsedy

nprap. Petr Nový



Řídící výbor MAP v ORP Mělník
Návrhy členů

Zástupce realizátora projektu MAP Bc. Monika Nová, DiS., Karolína Stránská

Zástupce krajského akčního plánu (KAP) Mgr. Helena Jiráčková

Zástupce Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec, MBA

Zástupce MAS působících na území Mgr. Galina Čermáková, Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD.

Zástupci zřizovatelů škol Ing. Bc. Vladimír  Čmejla, Ing. Jan Čermák, Ing. Marcela 
Hrejsová

Zástupci vedení škol mateřských Bc. Ivana Hořejší, Šárka Škrabalová, Mgr. Pavla Tučková

Zástupci vedení škol základních Mgr. Jitka Volemanová Samková, Mgr. MgA. Kateřina 
Laloušková, Mgr. František Viktorín

Zástupci organizací neformálního a zájmového 
vzdělávání

Alena Hlaváčková, Mgr. Jitka Králová, Mgr. Jaroslava 
Brabcová

Zástupci základních uměleckých škol Jiří Lechner, Mgr. Čeněk Hlavatý

Zástupci rodičů PhDr. Marcela Pánková, Ing. Jan Petržílek,MBA,         
Petr Nový

Další zástupci dle návrhu ŘV



Hlasování

• Hlasování všech přítomných o členech řídícího výboru

• Hlasování řídícího výboru

1. Předseda ŘV – nominace Bc. Monika Nová, DiS. – hlavní metodik projektu

2. Statut ŘV

3. Jednací řád ŘV



Harmonogram 2016
• Aktivní jednání pracovních skupin  - od června 2016, předseda informuje 

členy komise o první schůzce.

• Semináře k daným tématům

- Předškolní vzdělávání a péče

- Čtenářská a mategramotnost

- Inkluzivní vzdělávání, podpora dětí ohrožených školním neúspěchem

- Bezpečnost dětí a žáků

- Doporučená, průřezová a volitelná témata



mapnova@vyhlidky.cz

Děkujeme za pozornost


