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PROJEKT  
„MAP ORP PODBOŘANY“  

STARTUJE 

MŠMT před nedávnem schválilo žádost 
MAS Vladař, o. p. s na realizaci projektu 
MAP! 

Základní aktivity projektu jsou: 

 Vytvoření tématických pracovních 
skupin 

 Definování investičních prioriy škol 

 Budování znalostních kapacit 

 Vznik partnerství 

 Strategické plánování 
 

CO JE TO MAP? 

MAP je zkratka pro Místní akční plán vzdělávání - strategický dokument 
zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 
15-let.  
Jako MAP označujeme také celý proces vzniku samotného 
strategického dokumentu. 
A nakonec jako MAPem nazýváme i spolupráci a partnerství mezi 
jednotlivými aktéry vzdělávání na území Podbořanska. 
Projekt „MAP ORP Podbořany“ se věnuje tvorbě MAP pro oblasti 
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a 
neformální vzdělávání.  
MAPy startují po celém Česku, většinou v rámci území obce 
s rozšířenou působností (ORP). U nás je tím územím Podbořansko.  
Do MAPu se tak mohou zapojit všechny subjekty z Podbořan, Vroutku, 
Kryr, Lubence, Petrohradu, Očihova, Blšan, Krásného Dvora, 
Nepomyšle, Podbořanského Rohozce nebo Blatna, které se jakýmkoliv 
způsobem věnují vzdělávání dětí do 15 let. 

JAKÝ JE PŘÍNOS MAP? 

Hlavním pozitivem, které by mělo s realizací MAPu nastat je 
vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří 
ovlivňují vzdělávání na Podbořansku. Mělo by vzniknout partnerství, 
která napomůžou ke zkvalitňování vzdělávání našich dětí a žáků 
v mateřských a základních školách. V neposlední řadě by mělo 
docházet k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu mimoškolního 
vzdělávání dětí a mládeže. 

„MAP stanovuje priority škol na Podbořansku, 
pojmenovává a řeší nejpalčivější problémy“ 

CO SE DĚJE A BUDE DÍT? – PRACOVNÍ SKUPINY 
V současné době probíhá několik dílčích aktivit. Ustanovují se 
tématické pracovní skupiny. Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný 
další vývoj vzdělávání dětí a žáků na Podbořansku. Zapojte se do 
činnosti pracovních skupin a posuňte vzdělávání na Podbořansku 
kupředu! Na Podbořansku jsou ustanoveny tyto tématické pracovní 
skupiny: 
1. Předškolní vzdělávání a péče 
2. Matematická gramotnost a rozvoj digit. Kompetencí dětí a žáků 
3. Čtenářská gram., rozvoj kompetencí pro aktivní užívání cizího 

jazyka a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
4. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem a rozvoj soc. a obč. kompetencí dětí a žáků 
5. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a kariérové poradenství v ZŠ 
6. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

 

NAŠE LOGO :-) 

 

Moudrá sovička s rubínkem  
- symbolem Podbořanska -  

místo srdce. 
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ŘÍDÍCÍ VÝBOR 
Jako firma má svojí správní radu, která udává její další směřování, tak i 
podbořanský MAP má svůj řídící orgán – tvz. Řídící výbor. Ustavující 
setkání řídícího výboru proběhlo 12. září 2016 na městském úřadě 
v Podbořanech. Výbor se skládá ze zástupců kraje, zřizovatelů škol; 
tj. obcí, zástupců škol, základních uměleckých škol, školních družin, 
rodičů, zástupců organizací neformálního a zájmového vzdělávání či 
dalších organizací věnujících se vzdělávání na Podbořansku. Výkonnou 
manažerkou ŘV byla zvolena Mgr. Zdenka Lněníčková z MAS 
Vladař, o. p. s..  

KONTAKT 
MAS Vladař, o. p. s. 
Náměstí 119 
364 53 VALEČ 
 
Tel.: +420 605 242 949 
E-mail: zdenka.lnenickova@vladar.cz 
 
www.vzdelavani-podboransko.cz 
www.facebook.com/MAPPodboransko 

SLEDUJTE NÁS NA WEBU A FACEBOOKU! 

Kde se dozvíte další informace o projektu MAP? Již funguje náš web 
www.vzdelavani-podboransko.cz. 

Zároveň jsme pro ty z vás, kdo používáte Facebook, založili stránku 
MAP Podbořansko, kde pravidelně sdílíme zajímavosti z oblasti 
vzdělávání či událostí v projektu.  
Máte nápad či zpětnou vazbu v čem by se mělo vzdělávání na 
Podbořansku posunout?  

SPOJTE SE S NÁMI! :-) 
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