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ÚVODNÍK 

Právě držíte v rukách druhé číslo 
občasníku MAPujeme Podbořansko – 
zpravodaje projektu „MAP ORP 
Podbořany“. Projekt naplno běží, 
pracovní skupiny se setkaly, řídící výbor 
schválil Strategický rámec. Pořád 
hledáme stálé členy do tematických 
pracovních skupin. Pojďte zlepšit 
vzdělávání na Podbořansku ;-)  

 Veletrh škol a volného času 

 Klíčové aktivity MAPu 

 Co se děje a bude dít? 

 Pracovní skupiny 

TELEGRAFICKY - CO SE V MAPU UDÁLO?  
Pracovní skupiny se sešly, projektový tým zpracoval několik 
dotazníkových šetření a analytickou část MAP, řídící výbor schválil 
Strategický rámec MAP, hledáme aktivní lidi se zájmem o vzdělávání, 
připravujeme Veletrh škol a volného času. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY MAPU? 
Místní akční plán vzdělávání se skládá ze čtyř klíčových aktivit. První a 
velmi důležitou je akční plánování. Mezi to patří „rozvoj partnerství“. 
Partnerské subjekty by se měly setkávat či vyměňovat zkušenosti. Další 
aktivitou je vytvoření a schválení Dohody o investičních prioritách – 
především z operačního programu IROP. Sestavení akčního plánu je 
další aktivitou a dílčí aktivitou je budování znalostních kapacit – 
např. pořádáním „ochutnávkových“ seminářů a testování inovativních 
vzdělávacích metod a pomůcek. 
Dalšími klíčovými aktivitami jsou evaluace procesu MAP, řízení MAP a 
řízení projektu. 

 „Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný další 
vývoj  vzdělávání dětí a žáků na Podbořansku.“ 

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN 
V průběhu listopadu 2016 se sešly tématické pracovní skupiny. V rámci 
setkání proběhlo úvodní seznámení členů pracovní skupiny. Následně 
členové sestavovali SWOT analýzy k danému tématu. Hledali silné-
slabé stránky, hrozby a příležitosti.  
Stále platí, že 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! 
Účastníci v pracovní skupině mohou být honorováni až 250 Kč/hodinu!  
Témata pracovních skupin: 
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  

PŘIPRAVUJEME VELETRH ŠKOL A VOLNÉHO ČASU  
Ze setkání s aktéry ve vzdělávání na Podbořansku vyplynulo, že ač je 
naše území poměrmě malé, jednotliví aktéři si mezi sebou vyměňují 
zkušenosti či vědí o své činnosti poměrmě málo. Z tohoto důvodu 
vznikl nápad vytvořit platformu pro sdílení dobré praxe jednotlivých 
subjektů ve vzdělávání na Podbořansku – VELETRH ŠKOL A VOLNÉHO 
ČASU. Veletrh proběhne v pátek 25. a sobotu 26. 5. 2017 v podbořanské 
Meditační zahradě a 3. června v areálu lubenecké  
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mateřské školy. V současnosti oslovujeme všechny subjekty na 
Podbořansku, které jsou zapojeny do vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 
Budeme rádi, pokud nám dáte tipy na další spolky či organizace :-). 

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? Navštivte náš web 

www.vzdelavani-podboransko.cz. 
Zároveň aktivně komunikujeme na Facebooku, kde je založená stránka 
MAP Podbořansko. Pravidelně zde 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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