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Program

 Zahájení (úvodní slovo, návrh zapisovatele, návrh ověřovatelů 

zápisu, návrhy na doplnění,  schválení programu)

 Doplňující volba členů Řídícího výboru

 Představení Strategického rámce (vize,  priority,  opatření,  

investiční potřeby)

 Prezentace EDUin, o.p.s.

 Prezentace Technická liga mládeže



Členové Řídícího výboru

Zástupce realizátora projektu MAP Karolina 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 Viktorin

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 PhD., Ing. Jan Petržílek, MBA, Petr 
Nový

Doplňující volba členů Řídícího výboru Bc. Lucie Szilagyiová, DiS. (KAP), Ing. Lenka Kriegischová
(IPR/SSP) 



Příprava Strategického rámce

Strategický rámec

Investiční 
záměry

Vize

Priority a 
cíle



Vize

• Kvalita • Překážky

Materiální 
vybavení

Dostačující finanční 
zázemí

Personální 
zabezpečení

Personální 
zabezpečení a 

materiální 
vybavení např. 

odborných 
učeben

Administrativní 
zátěž pedagogů a 

vedení školy

Nedostatek 
finančních 
prostředků

KVALITA BEZ PŘEKÁŽEK



Priority a cíle - MAP Mělník

Priorita 1 - Zvyšování kvality a zlepšování podmínek v předškolním vzdělávání

• Cíl 1.1 Koutky k rozvoji gramotností a polytechnického vzdělání, logopedická intervence, 

relaxační koutky

• Cíl 1.2 Odborné semináře ve vybraných oblastech vzdělávání

• Cíl 1.3  Modernizace IT vybavení, IT servis

Priorita 2 - Zvyšování kvality a zlepšování podmínek v základním vzdělávání

• Cíl 2.1 Rozvoj gramotností - matematická, čtenářská, polytechnická, jazyková

• Cíl 2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

• Cíl 2.3  Zřízení a vybavení odborných učeben, IT podpora



Priority a cíle - MAP Mělník

Priorita 3 - Zvyšování kvality a zlepšování podmínek zájmového a neformálního vzdělávání

• Cíl 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborníků neformálního vzdělávání v 

návaznosti na aktuální potřeby

• Cíl 3.2 Tvorba a obnova učebních pomůcek dle aktuálních trendů neformálního vzdělávání

Priorita 4 - Investice do infrastruktury  

• Cíl 4.1 Bezbariérovost 

• Cíl 4.2 Rozvoj infrastruktury MŠ 

• Cíl 4.3 Rozvoj infrastruktury ZŠ



Priority a cíle - MAP Mělník

Priorita 5 - Vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro všechny

• Cíl 5.1 Podpora žáků se SVP, personální zabezpečení inkluze

• Cíl 5.2 Pozitivní klima ve škole, bezpečné prostředí 

• Cíl 5.3 Podpora nadaných žáků

Priorita 6 - Rozvoj spolupráce zapojených organizací

• Cíl 6.1 Poradenské středisko

• Cíl 6.2 Sdílení příkladů dobré praxe, vzájemná spolupráce MŠ, ZŠ, organizací neformálního a 

zájmového vzdělávání



Priority a cíle - MAP Mělník

Priorita 7 - Podpora tvorby programových dokumentů – školních akčních plánů

• Cíl 7.1 Metodická a finanční podpora tvorby školních akčních plánů a plánů aktivit



Investice - kapacity, učebny, investice výhledové 
(karty školy)

• Karta školy byla 
rozeslána 39 školám v 
území ORP Mělník

• Vráceno 35 vyplněných 
karet škol

• Vyhodnocené karty 
školy - viz. příloha Excel



Prezentace EDUin, o.p.s
Čemu se EDUin věnuje?

• věnuje se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o 
všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.

• nabízí široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné 
informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen 
naše děti.

• propojuje odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji 
lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky.

• propaguje výsledky výzkumů a studií a seznamuje s nimi poutavě a 
srozumitelně širokou veřejnost.

Výkonný ředitel: Zdeněk Slejška, e-mail: 
zdenek.slejska@eduin.cz



Prezentace Technická liga mládeže

• Cílem je přispívat k výchově čestných, přemýšlivých a 
cílevědomých mladých lidí, kteří si budou umět lidsky a 
odborně poradit v nejrůznějších oborech a situacích do 
kterých se v životě dostanou. Vytvořit podmínky a 
prostředí aby se stali v životě užitečnými a našli v něm 
dobré uplatnění.

• Ing. Luboš Zahradník, e - mail: info@technickaliga.cz 



Děkujeme za pozornost!
MAS Vyhlídky, z.s.

Hlavní metodik: PhDr. Marcela Pánková, PhD, info@vyhlidky.cz

Hlavní manažer: Karolina Stránská, stranska@vyhlidky.cz

Odborník pro zpracování strategie: Mgr. Galina Čermáková, agconsult@seznam.cz
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