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Vážené dámy, vážení pánové, 

představujeme Vám Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem na roky 
2018-2020 (dále jen „MAP“). Jde o významný a ojedinělý rozvojový plán pro 
oblast předškolního a základního vzdělávaní na celém území ORP Dvůr Králové 
nad Labem, které zahrnuje 23 mateřských a základních škol, včetně dvou škol 
zřizovaných krajem.

Zpracování MAP se ujala Místní akční skupina Královédvorsko (dále jen 
„MAS“) v partnerství s městem Dvůr Králové nad Labem na začátku roku 2016. 
Dokončen a schválen byl v listopadu 2017, společně s Akčním plánem aktivit na 
rok 2018. 

Pod vedením MAS byl sestaven tříčlenný realizační tým a dále řídící výbor 
a koordinační pracovní skupina. Do nich se zapojili zástupci všech hlavních part-
nerů v ORP – zřizovatelů, škol a školských zařízení, neziskových organizací, dal-
ších organizací a veřejnosti. 

Práce začaly v roce 2016 zpracováním rozsáhlé analýzy vzdělávací soustavy 
na celém území ORP. Více než 50 osobností se zapojilo do práce focus groups, 
které zmapovaly hlavní problémy v předškolním a základním vzdělávání a načrt-
ly předběžná řešení. Současně se rozeběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření rodičů 
dětí ve školách v ORP. 

Od září roku 2016 začalo pracovat šest pracovních skupin, které rozpracovaly 
hlavní výstupy z analytických zjištění do návrhů priorit, opatření a aktivit. Jedná 
se o tyto pracovní skupiny: 

1. podpora pedagogů (a nepedagogů) /  
rozvoj pedagogických kompetencí a kapacit, DVPP,

2. pro spolupráci škol a školských zařízení  
(koordinace ve vzdělávací soustavě), 

3. klíčové kompetence pro uplatnitelnost v životě  
(včetně polytechnického vzdělávání, vztah k místu,  
kde žijí, a životnímu prostředí),

4. pro podporu naplňování vzdělávacích potřeb dětí a žáků  
(metody ve výuce, inkluze, gramotnosti, speciální pedagogika), 

5. pro neformální, zájmové vzdělávání, mimoškolní a volnočasové aktivity, 
včetně pohybových aktivit, mezioborovou spolupráci škol a školských 
zařízení s poskytovateli sociálních a dalších služeb (např. polytechnická 
výchova, využití potenciálu rodičů, dostupnost),

6. infrastruktura ve školách.
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Tyto pracovní skupiny zpracovaly návrh MAP a akčního plánu, který byl poté 
představen veřejnosti, dopracování koordinační pracovní skupinou a schválen 
řídícím výborem MAP, 

Cílem MAP bylo vytvořit partnerství lokálních škol na území ORP, v jehož 
rámci budou probíhat setkání ředitelů, učitelů a dalších zainteresovaných part-
nerů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, které 
jsou z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem. Dojde tak ke zlepše-
ní vzájemné spolupráce jednak mezi pedagogy, školami a zřizovateli, ale také 
dalšími partnery, kteří se zabývají vzděláním. Tím se začne zkvalitňovat výuka, 
vzdělávání i kompetence pedagogů. 

Koordinační pracovní skupina a řídící výbor definovaly v roce 2016 tuto vizi 
a hlavní cíle MAP: 

Vize vzdělávací soustavy v ORP  
Dvůr Králové nad Labem do roku 2023

Školy a školská zařízení na území ORP Dvůr Králové nad Labem spolupracují 
a vyměňují si zkušenosti, sdílejí své zdroje a potenciál. Vzdělávací instituce do-
kážou reagovat na individuální potřeby všech dětí v území. Kvalitní vzdělávání je 
dostupné v celém území ORP pro děti všech věkových kategorií. Školy posilují 
sociální soudržnost v regionu a podporují udržitelnost života v místním prostře-
dí a komunitě. Zajišťují bezpečné prostředí a inkluzívní přístup, zaměřují se na 
rozvoj gramotností a klíčových kompetencí všech dětí. 

Hlavní cíle MAP 

1. Lepší spolupráce mezi školami, školskými zařízeními  
a dalšími aktéry ve vzdělávání

2. Vzájemné učení a výměna zkušeností v oblasti  
rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách

3. Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků  
v dalším profesním rozvoji, vč. proinkluzivních metod výuky,  
rozvoje gramotností a speciální pedagogiky,  
podpora zvyšování počtů specialistů ve školách   

4. Sdílená představa o kvalitě a dostupnosti vzdělávání  
a společná vize rozvoje vzdělávání v tomto území
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Výchozí stav před zpracováním MAP 

1. Na území ORP Dvůr Králové nad Labem funguje celkem 16 mateřských 
škol. Naprostou většinu z těchto zařízení tvoří školy zřizované obcí (14 
škol). Z toho  celkem v 6 případech se jedná o školy sloučené se ZŠ, 
z toho ve 3 případech jde o MŠ sloučené se ZŠ malotřídními. 

2. Počet dětí, které dochází na území ORP do MŠ, se dlouhodobě 
pohybuje mezi 800-900.  Kapacita MŠ je vesměs zcela naplněna 
a překračuje 90% naplněnost. 

3. Naprostou většinu základních škol v ORP zřizuje město Dvůr Králové 
nad Labem nebo jednotlivé obce, jde celkem o 10 škol, z čehož 
3 jsou školy neúplné, malotřídní. Jedinou úplnou základní školou 
s jiným zřizovatelem je Základní škola speciální a praktická se 
sídlem v Přemyslově ulici, neúplnou ZŠ je pak logopedická škola 
v Choustníkově Hradišti. Největší školou je ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře 
Králové nad Labem, s celkovou kapacitou 900 žáků. I další 3 běžné 
městské školy, ZŠ Podharť, ZŠ 5. května a ZŠ Strž, jsou vzdělávací 
zařízení s kapacitou mezi 200 - 300 žáky, která je z většiny naplněna. 
Z venkovských škol dosahuje počtu 100 -  200 žáků už pouze ZŠ Bílá 
Třemešná a ZŠ Dubenec. Ostatní školy, především školy venkovské 
a malotřídní, se počtem žáků pohybují mezi 34 (malotřídka ZŠ Kocbeře) 
po 90 žáků (ZŠ Mostek) v posledním ukončeném školním roce. Celkový 
počet žáků přesahuje dlouhodobě 2000, v posledních dvou letech 2200 
žáků. Průměrná naplněnost kapacity základních škol byla v posledním 
ukončeném školním roce 2015 - 16 77 %. 

4. Celkový počet individuálně integrovaných žáků na základních 
školách je dlouhodobě ustálený okolo cca 180 žáků. Mezi důvody 
pro individuální integraci převažují poruchy učení, poruchy chování, 
tělesné postižení, mentální postižení a autismus, výjimečně vady řeči 
či sluchové postižení. Na jediné ZŠ, a to ZŠ 5. května ve Dvoře Králové, 
počet žáků individuálně integrovaných během posledních 5 let výrazně 
narostl, a to z počtu 6 dětí v roce 2011/12 na počet 19 žáků v roce 
2015/16. Žádná z běžných základních škol v ORP Dvůr Králové nad 
Labem v současné době již neintegruje žáky skupinově. 

5. Nejvíce žáků základních škol směřovalo v posledním uzavřeném 
školním roce na střední odborné školy, bylo to celkem 126 žáků. 
Celkem 31 žáků přestoupilo na čtyřleté gymnázium, a celkem 53 žáků 
na střední odborná učiliště. Přechod na víceleté gymnázium ze 7. třídy 
absolvovalo celkem 29 žáků. 
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V roce 2016 bylo zorganizováno rozsáhlé dotazníkové šetření, při němž 
byly osloveny všechny základní školy v ORP. Odpovědělo celkem 7 základ-
ních škol, tj. 58 % celkového počtu 12 ZŠ, z toho 4 městské školy se sídlem 
ve Dvoře Králové nad Labem. Hlavní zjištění jsou uvedena dále: 

6. Při žádné ze škol není zřízena přípravná třída, toto opatření není na 
dotyčných školách využíváno.

7. Velikost a personální zajištění školních poradenských pracovišť se 
na jednotlivých školách značně liší. Od varianty, kdy je pod tímto 
označením chápána toliko funkce výchovného poradce a metodika 
prevence v rámci jedno až dvouhodinových týdenních dotací (menší 
venkovské školy) až po velkoryse pojatá pracoviště, čítající v jednom 
případně i 7 pracovníků včetně 2 výchovných poradců se zaměřením 
na vzdělávací potřeby žáků, 2 výchovných poradců pro kariérové 
poradenství, 2 metodiků prevence a vlastního školního psychologa na 
plný úvazek. Školy si jindy najímají externího psychologa.

8. Školy referují o sociálně patologických jevech ve školách zřídka, spíše 
akcentují problémy s nekázní, které se dotýkají všech škol, a řeší je 
v první řadě výchovní poradci ve spolupráci se školními preventisty. 
Zmiňována je v jednom případě nekázeň a nevhodné chování žáků vůči 
mladším učitelům a jejich urážení. Několikrát je zmíněna šikana, v lehčí 
podobě “náznaky šikany“. 

9. Všechny školy mají dobrou zkušenost s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Trutnov, její pracovníci jsou k dispozici na telefonu i dojíždějí 
do škol. Jako jediné negativum v souvislosti s PPP školy zmiňují malou 
kapacitu poradny a její přetížení. 

10. Čtyři z celkově 7 základních škol, které reagovaly na dotazník, uvádějí 
zkušenost s výchovou k žákovské a občanské angažovanosti. Školní 
parlament funguje i na některých venkovských školách a zkušenosti 
s ním jsou vesměs pozitivní. 

11. Na základě dotazníkového šetření lze konstatovat, že navazování 
partnerského vztahu školy s rodiči žáků je problém, který řeší a do 
velké míry trápí všechny školy v ORP. Dvě školy uvádějí jako funkčního 
prostředníka Unii rodičů, jiná ze škol uvádí, že Unie rodičů začne 
v místě působit od roku 2017. Co se týče méně formálních způsobů 
zapojování rodičů, jedna ze škol uvádí projektové dny jako pokus 
o navázání komplexnějšího vztahu s rodiči žáků, i besedy rodičů 
s dětmi přímo ve třídách. Z dotazníků lze odvodit, že si školy jsou 
vědomy extrémní důležitosti dobrého vztahu s rodiči žáků, nicméně ve 
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způsobech (především pak těch neformálních), jak tento vztah navodit 
a udržet, panuje spíše bezradnost. 

12. Většina zástupců vedení škol vnímá pravidelná setkávání ředitelů jako 
prospěšné opatření. Je tím zajištěna dostatečná komunikace mezi 
školami, kde navzdory deklarované snaze o spolupráci a všeobecné 
potřebě předávání užitečných a aktuálních informací zůstává přítomný 
i faktor vzájemné konkurence, zejména v soutěžení o žáky. Z tohoto 
důvodů jedna ze škol označuje celkově atmosféru na setkáních za 
“vlažnou“. Zástupce jiné školy by téma školství doporučil více vnášet 
na setkání starostů, kde školství není vnímáno jako priorita, ač by jí 
z důvodu i budoucího rozvoje území mělo být. 

13. Úroveň spolupráce škol s NNO je velmi různorodá – některé školy 
s neziskovými a příspěvkovými organizacemi vůbec nespolupracují 
(jeden případ venkovské školy), jiné se zaměřují výhradně na určitou 
tématiku ve spolupráci s NNO (např. ekologie a environmentální 
výchova). Jen v některých případech, a jde převážně o větší školy, 
prezentují školy širší spektrum partnerských NNO (spol. Člověk v tísni 
s programem „Příběhy bezpráví“, zajišťování obědů pro sociálně slabé 
žáky prostřednictvím organizací Women for Women, resp. Nadaci 
DRAB atd.). 

14. Pouze 2 ze škol přímo řeší stravování dětí ze sociálně slabých rodin, 
a to prostřednictvím podpory z prostředků nadací či fondů. V případě 
jedné ze škol jde o 3 děti z celkového počtu, ve druhém dokonce 
o 15 dětí. Jiné školy sice přiznávají, že v některých případech mají 
o pravidelném stravování některých dětí pochybnosti, nicméně 
dodávají, že problém řeší spíše pohovory s rodiči. Jiné školy uvádějí 
procento dětí, které se stravují ve škole (pohybuje se kolem 70 % - 
95 %), s tím, že zbytek se “stravuje doma“. 

15. Úroveň spolupráce školy se zřizovatelem se mezi školami liší. Všechny 
školy vesměs disponují dostatkem prostředků na vlastní provoz, situace 
je však různá ohledně prostředků na investice.

Do dotazníkového šetření se zapojila také 9 (tj. 56 %) mateř-
ských škol z celkového počtu 16 MŠ.  Hlavní zjištění jsou uvedena dále: 

16. Většina mateřských škol hodnotí spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Trutnově pozitivně. Nejčastější zkušenost 
MŠ mají se spoluprací s tímto zařízením při stanovení školní zralosti 
a také odkladu školní docházky (celkem 4 MŠ). Zmíněny jsou ale také 
dlouhé termíny na vyšetřeni v PPP. 
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17. V souvislosti s platformami, které se soustředí na spoluprací MŠ 
v ORP, většina mateřských škol vyzdvihuje schůzky ředitelů (MŠ a ZŠ 
společně), kde dochází k předávání zkušeností a informací mezi 
školami. Někteří tázaní vnímali problematiku mateřských škol jako 
natolik specifickou, že by spíše uvítali samostatné schůzky ředitelů MŠ, 
protože „na společných schůzkách ředitelů MŠ a ZŠ se část agendy MŠ 
vůbec netýká“, a je to dokonce vnímáno jako částečná „ztráta času“. 

18. Všechny mateřské školy, které odpověděly v rámci dotazníkového 
šetření, byly školy zřizované obcí či městem. Podporu svého 
zřizovatele vesměs považovaly za „perfektní“, případně za dostatečnou. 
Pokud komunikace mezi MŠ a zřizovatelem nefunguje perfektně, 
objevují se výzvy k pravidelnému setkávání zejména k investičním 
a technickým záležitostem, souvisejícím s chodem školy, případně 
potřeba opakovaně u zřizovatele urgovat potřebnost investic. Pouze 
v jediném případě mateřská škola zmiňovala vyloženě nedostatečný 
objem finančních prostředků a přílišné zasahování do personálních 
a provozních záležitostí mateřské školy. V tomto směru je jednoznačné, 
že vedení škol vítá spíše důvěru zřizovatele a svobodu v rozhodování 
o personálních, provozních a dalších otázkách.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření organizovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy na území ORP Dvůr Králové nad Labem: 

I N K L U Z E 

1. Údaje z dotazníků prokazují, že v ORP je vůči inkluzi významná 
otevřenost, školy plánují v oblasti inkluze další významné zlepšování. 

2. 80 % škol plánuje do 3 let zlepšit přijímání ke vzdělávání všech 
dětí, přičemž aktuálně se přitom nachází na pomezí mezi záměry 
a počáteční realizací zvládání přijímání všech dětí ke vzdělávání. 

3. Plán zlepšit přijímání ke vzdělávání všech dětí KORELUJE s plánem 
dále zlepšovat podmínky pro rozvoj inkluze ve vedení škol (66,7 %) 
a s ochotou upravovat organizaci a průběh vzdělávání a schopností 
pedagogů vhodně přizpůsobovat obsah vzdělávání. PŘESTO je však 
potřeba dodat, že cca ¼ vedení škol NEPLÁNUJE do roku 2020 vytvářet 
podmínky pro rozvoj inkluze, což v rámci společného postupu při 
zavádění inkluze v ORP může znamenat problém.

4. Dotazníky ukazují – v rozporu s tím, co jsme zaznamenali při setkání 
s řediteli – že přestup z MŠ na ZŠ je bezproblémové (je hodnocen jako 
funkční až ideální). Přesto či právě proto 60 % plánuje v této oblasti 
zlepšení do 3 let, naopak 40 % žádné zlepšení do roku 2020 neplánuje. 
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5. Spolupráce se specialisty, jako jsou např. asistenti, je aktuálně 
hodnocena velmi nízko – jako ve stadiu záměrů. Přesto jí plánuje rozvíjet 
do třech let jen cca polovina škol a dalších 13 % škol do roku 2020. 

6. Kritické hodnocení je v oblasti aktuálních možností mimoškolní aktivity 
pro děti, v pásmu mezi žádným a rozvíjejícím záměrem. Přesto v této 
oblasti plánuje rozvoj jen 40 % škol do třech let a dalších 20 % škol do 
roku 2020. 

7. Absolutně dominantní překážkou v zavádění inkluze jsou nedostatečné 
finance pro učitele na realizaci inkluze a vysoké počty žáků ve 
třídách. Obě překážky musí být nutně analyzovány a objektivizovány 
i s ohledem na dostupná a ověřená řešení.

8. Školy obecněji považují za významnou překážku také nedostatek 
informací o inkluzi, málo informací také pro veřejnost, nedostatek 
metodického zázemí a podpory pro pedagogy.

P R E G R A M O T N O S T I 

1. Obecně si školy většinově pochvalují aktuální stav ve čtenářských 
a matematických pregramotnostech, hodnotí je jako realizované, 
v určitých aspektech dokonce tendují k ideálnímu stavu. 

2. Přesto školy většinově plánují další zlepšování, ať už proto, že jsou 
to pro ně oblasti uchopitelné, anebo vědí, jak další rozvoj podpořit. 
Rozvoj plánují až na výjimky v horizontu do třech let a ve všech 
oblastech podpory pregramotností. Ještě o něco více než čtenářské 
pregramotnosti plánují rozvíjet matematické pregramotnosti, a to 
v podstatě bez výjimky a ve všech oblastech.

3. Při identifikaci překážek však dominuje především materiální vybavení 
a finance, ale také NEDOSTATEK METOD A POMŮCEK – je tu tedy dílčí 
rozpor: přestože se školy hodnotí v pregramotnostech dobře, zároveň 
poptávají významnou podporu pro další rozvoj v klíčové oblasti, tedy 
v metodách.  

4. Zajímavým výstupem je, že cca 1/3 škol považuje za překážku 
nedostatečné sdílení dobrých praxí a špatnou mezioborovou 
spolupráci. Jde o třetí nejvýznamnější překážku v rozvoji 
pregramotností vůbec!
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P O D P O R A  P O L Y T E C H N I C K É H O  V Z D Ě L Á V Á N Í 

1. Aktuální stav podpory polytechnického vzdělávání je hodnocen zcela 
průměrně, tedy jako rozvíjející se a realizovaná oblast. Velmi špatné 
hodnocení je v oblasti personálního zabezpečení polytechnického 
vzdělávání expertem. 

2. Přesto pouze 40 % škol předpokládá řešit tento nedostatek do 3 let 
a dalších 20 % do roku 2020.

3. Obecně jsou školy nakloněny k řešení rozvoje polytechniky, ovšem 
rovnoměrněji než v jiných oblastech, tedy po celou dobu roku 2020. 
Z toho lze usuzovat, že se nejedná o oblast, v níž by problémy byly 
vnímány jako kritické, a tedy i plánovaný rozvoj je spíše evoluční, než 
revoluční. 

4. Za největší překážky jsou považovány nedostatečné finanční 
a materiální podmínky a vybavení, ale znovu absence specialisty.

P O D P O R A  S O C I Á L N Í C H  
A  O B Č A S N K Ý C H  D O V E D N O S T Í  
A  D A L Š Í C H  K L Í Č O V Ý C H  K O M P E T E N C Í

1. Tato oblast dosáhla nejlepšího hodnocení aktuálního stavu v pásmu 
mezi realizovaným a ideálním. Identifikujeme riziko velmi subjektivního 
hodnocení aktuálního stavu, bez měřitelných vstupů pro hodnocení. 

2. Přesto, že aktuální stav považují za velmi dobrý, mají školy většinový 
zájem o další zlepšení, a to dominantně v kratším, tříletém horizontu.

R O Z V O J  I N F R A S T R U K T U R Y

1. Přestože podle očekávání školy chtějí investice do budov, dominuje 
zejména zájem investovat do NOVÝCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK, a to 
u 60 % škol do třech let, do roku 2020 v podstatě u všech škol!
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Dotazníkové šetření ve školách

V průběhu května a června 2016 proběhlo na území ORP Dvůr Králové nad 
Labem dotazníkové šetření rodičů. Dotazníky byly distribuovány do mateřských 
a základních škol, byly k dispozici na webu MAS Královédvorsko a také někte-
rých obcí. 

Rodiče dětí a žáků škol vyplnili více než 300 dotazníků, z některých škol se 
jich vrátilo vyplněných i přes 30, z jiných však jen několik. Díky velkému počtu 
odpovědí je nyní k dispozici ucelené hodnocení od rodičů, které sice nemá 
povahu objektivního výzkumu, ale je rozsáhlou anketou s velmi zajímavými 
výstupy. 

Důvodem pro dotazníkové šetření nebylo porovnávání škol mezi sebou. Ne-
bylo by to touto cestou objektivní a zbytečně by to mohlo podpořit rivalitu mezi 
školami. Cílem akčního plánu je opak – podpora spolupráce nejen mezi školami, 
ale také neziskovými organizacemi, poradenskými pracovišti a dalšími důležitý-
mi subjekty, které ovlivňují kvalitu vzdělávání. 
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Mateřské školy

S volbou mateřské školy pro své dítě je spokojeno přes 82 % rodičů a dalších 
13,5 % je spíše spokojeno. Zcela nebo částečně nespokojeno je tedy jen asi 4 % 
rodičů, pozitivní hodnocení tedy výrazně převažuje. Při volbě mateřské školy se 
rodiče orientují především podle kvality a pověsti školky, a následně také podle 
dostupnosti. 

Dodatečné komentáře jsou převážně pozitivní. Rodiče nejčastěji vyzdvihují 
dobrou práci pedagogů, a to ve více než polovině všech komentářů. Někteří 
rodiče také pozitivně hodnotí spolupráci školy s rodinou, kvalitní předškolní pří-
pravu nebo využití moderních vyučovacích metod. 

Negativní komentáře, kterých je ovšem menšina, se zaměřují zejména na 
nedostatečně rozmanitý program a malou pestrost aktivit, objevila se i kritika 
sledování televize. Ve srovnání se základními školami mnohem častěji děti na-
vštěvují nejbližší mateřské školy v místě bydliště – a to konkrétně tři ze čtyř dětí. 
Každý druhý rodič oceňuje blízkost školy k zaměstnání a delší provozní dobu, 
ale i to, že v mateřské škole „automaticky“ přijímají mladší sourozence či děti 
mladší než tři roky. 

Mateřské školy tak zřetelně plní nejen výchovnou, vzdělávací a socializační 
funkci, ale pro rodiče jsou důležité již od poměrně nízkého věku dětí, aby se 
mohli vracet zpět do zaměstnání. 
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První stupeň základních škol 

Také u prvního stupně základních škol převládá velmi vysoká spokojenost 
rodičů s výběrem školy. Pouze 11 ze 138 rodičů, kteří vyplnili dotazník, je zcela 
nebo spíše nespokojeno. Ostatní jsou zcela nebo spíše spokojeni.  

Hlavním důvodem pro výběr školy je však – na rozdíl od MŠ – především 
dopravní dostupnost, a to celkem v 68 % případů. To, že rodiče hledají školu 
podle dostupnosti, mimo jiné vede k tomu, že více než polovina dětí nechodí na 
spádovou školu, ale nejbližší, která je pro rodiče, zejména cestou do zaměstnání, 
nejdosažitelnější. Pro MAP z toho vyplývá, že spádové oblasti jsou bezpochyby 
důležité, ale často také nehrají roli a s tím je potřeba počítat.

Kvalita školy je podstatná pro 58 % rodičů, pověst pro polovinu. Konkrétnější 
požadavky, například na metody práce ve výuce, školní vzdělávací program či 
nabídku speciálních služeb, má asi 40 % rodičů, tedy každý druhý až třetí. Zřejmě 
stále přibývá rodičů, kteří podrobně sledují konkrétní vzdělávací nabídku školy 
a orientují se podle ní.  

Velmi podstatnou roli však také hraje osobnost třídního učitele, ta je důle-
žitá pro nadpoloviční většinu rodičů. To zřetelně zvyšuje nároky na pedagogy, 
jejichž roli ve výchově a vzdělávání dětí rodiče významně sledují. 

Stále významným kritériem pro výběr školy je také nabídka školní družiny (51 
%), kterou lze vnímat jako kategorii příbuznou pro dopravní dostupnost, neboť 
pro rodiče znamená možnost věnovat se bez omezení zaměstnání.
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Mezi komentáři převažují ty pozitivní. Největší část z nich se zaměřuje na 
dodatečné, speciální služby pro děti. Rodiče je vesměs oceňují, všímají si dobré 
práce asistentů pedagogů. Zároveň se ale objevuje dílčí kritika, pokud jsou tyto 
speciální programy k dispozici pouze ve specializovaných třídách. V souvislosti 
se vzdělávacími potřebami dětí si rodiče často cení, pokud je ve třídách menší 
počet žáků. 

Je zřejmé, že na prvním stupni základních škol mnohem více než ve školkách 
řada rodičů řeší, jak škola zareaguje na speciální potřeby jeho dítěte – nejčastěji 
se podle dotazníků jedná o různá „dis“ znevýhodnění. A školy na potřeby těchto 
dětí musí stále více reagovat. 

Mezi komentáři se také často objevuje hodnocení učitelů. Převažují komentá-
ře, které učitele chválí, jiné se však všímají rozdílné kvality mezi pedagogy. Rodiče 
také negativně hodnotí, pokud se ve škole potkali s častější výměnou učitelů. 
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Druhý stupeň základních škol

Od rodičů, jejichž děti dochází na druhý stupeň základních škol, jsme ob-
drželi relativně nejméně dotazníků; celkem 72. Asi 9 % rodičů podle nich bylo 
zcela nebo částečně nespokojeno s volbou školy. Převažuje tedy stále částečná 
nebo úplná spokojenost rodičů, ale je o něco nižší, než v případě mateřských 
a základních škol.  

Také u druhého stupně školy převládá mezi důvody pro volbu kvalita školy 
a dopravní dostupnost. Vklínila se mezi ně logická kategorie – pokračování dítě-
te po absolvování prvního stupně také na druhém stupni ve stejné škole. 

O něco menší roli rodiče než na prvním stupni přisuzují osobnosti učitele 
(cca 28 %), kvalitní vzdělávací program, metody práce a individuální přístup jsou 
důležité pro každého čtvrtého až pátého rodiče. 

Vysvětlení těchto jevů není z dotazníků jednoznačné. Přesto se nabízí porov-
nat stále se snižující spokojenost rodičů s volbou školy s nižšími nároky rodičů 
na důvody pro výběr konkrétní školy. Určitou roli v tom může hrát i fakt, že část 
žáků odchází v sedmé třídě na gymnázium.  

Také komentářů máme k dispozici nejméně. I zde převažují pozitivní hod-
nocení, ale většina komentářů je jen stručná a poměrně obecně chválí školu či 
učitele. Největší výtky směřují k rozdělování dětí podle oborů a vysokému počtu 
dětí v některých třídách. 
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Struktura Místního akčního plánu podle priorit a cílů

1 .  R O Z V O J  P E D A G O G I C K Ý C H 
 K O M P E T E N C Í  A  K A P A C I T

Priorita ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ A KAPACIT

Cíl 1 Osvojení funkčních forem komunikace  
se zákonnými zástupci a veřejností

Cíl 2 Naplňovat a posilovat metody rozvoje  
funkčních gramotností v práci pedagogů

Cíl 3 Podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagogů

Cíl 4 Podpora pedagogů při realizaci  
inkluzivního vzdělávání ve školách

 
2 .  P R O  S P O L U P R Á C I  Š K O L    
 A  Š K O L S K Ý C H  Z A Ř Í Z E N Í  
 ( K O O R D I N A C E  V E  V Z D Ě L Á V A C Í  S O U S T A V Ě )

Priorita PRO SPOLUPRÁCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (KOORDINACE VE 
VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVĚ)

Cíl 1 Zřízení platformy pro spolupráci a koordinaci  
mezi zřizovateli a školami v regionu

Cíl 2 Posílit neformální spolupráci škol a pedagogů  
(nejen) v oborové spolupráci

Cíl 3 Rozvoj spolupráce MŠ – ZŠ a ZŠ – SŠ

 
3 .  K L Í Č O V É  K O M P E T E N C E  
 P R O  U P L A T N I T E L N O S T  V  Ž I V O T Ě

Priorita KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO UPLATNITELNOST V ŽIVOTĚ 

Cíl 1 Zvýšit povědomí dětí a žáků o místu, kde žiji = Královédvorsko, místně 
zakotvené učení, venkovský prostor

Cíl 2 Posílit pozitivní hodnoty při vzdělávání

Cíl 3 Podpořit vzdělávání formou projektů a zážitků



15

4 .  P O D P O R A  N A P L Ň O V Á N Í  V Z D Ě L Á V A C Í C H 
 P O T Ř E B  D Ě T Í  A  Ž Á K Ů

Priorita PODPORA NAPLŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB DĚTÍ A ŽÁKŮ 
(METODY VE VÝUCE, INKLUZE, GRAMOTNOSTI, SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGIKA)

Cíl 1 Zlepšit a zvýšit komunikaci škol a veřejnosti

 
Cíl 2

Zavádět metody vzdělávání, které reagují  
na individuální potřeby dětí

 
Cíl 3

Zlepšit a zintenzivnit podporu dětí ohrožených 
školním neúspěchem

 
5 .  N E F O R M Á L N Í ,  Z Á J M O V É  V Z D Ě L Á V Á N Í , 
 M I M O Š K O L N Í  A  V O L N O Č A S O V É  A K T I V I T Y ,  
 V Č .  P O H Y B O V Ý C H  A K T I V I T

Priorita NEFORMÁLNÍ, ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MIMOŠKOLNÍ 
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, VČ. POHYBOVÝCH AKTIVIT 

Cíl 1 Zlepšit spolupráci subjektů neformálního vzdělávání

Cíl 2 Provázat a zkoordinovat nabídku a poptávku aktivit neformálního 
vzdělávání

Cíl 3 Posílit personální zajištění aktivit neformálního vzdělávání

Cíl 4 Zpřístupnit neformální vzdělávání také pro děti  
se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. nadaných

 
 
Součástí tohoto MAP je akční plán na rok 2018. Obsahuje celkem 21 aktivit, 
které budou realizovány nebo zahájí realizaci v roce 2018. Na konci roku bude 
naplňování akčního plánu na rok 2018 vyhodnoceno a bude zpracován navazu-
jící akční plán na rok 2019. Obdobně se bude postupovat také pro rok 2020, pro 
který bude zpracován poslední akční plán tohoto MAP. Současně s tím bude vy-
hodnoceno naplnění MAP a připraven dokument „Udržitelnost MAP po r. 2020“, 
ve kterém bude popsán způsob návazného zajištění aktivit MAP. 
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POPIS CÍLE

Cílem je posilovat funkční gramotnosti dětí a žáků, a to zejména čtenářské 
a matematické. Za tím účelem budou pedagogové vybaveni takovými 
profesními dovednostmi, aby dokázali účinně rozvíjet u dětí a žáků 
matematickou a čtenářskou gramotnost.

AKTIVITA

1.2.1. Sdílení dobré praxe s rozvojem gramotností u dětí a žáků

CÍL AKTIVITY

Propojit pedagogy zabývající se rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, 
vzájemně se od sebe učit a sdílet příklady dobré praxe. 
Přínos: motivace pro zapojené pedagogy, sborník nových materiálů, posilování 
kompetencí pedagogů k výuce gramotností, přenos 
osvědčených postupů do jednotlivých škol.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Vytvořit 2 metodické skupiny, které budou připravovat workshopy pro pedagogy. 
Vzájemným učením budou vznikat nové podněty a metody do výuky.

Dílčí aktivity: 
• workshopy s konkrétním zaměřením (např. kritické myšlení,  

čtenářské dílny, čtenářské deníky a portfolia, apod.)
• pilotní ověření vzájemné hospitace, která vyplynou z workshopů
• tvorba a sdílení metodických materiálů (např. metodou vzájemné hospitace, 

vzdálené hospitace prostřednictvím videozáznamu, apod.)
• spolupráce na tvorbě metodických materiálů
• pro rok 2019: čtenářská gramotnost (Diana Kotová)  – 3 otevřené workshopy
• matematická gramotnost: vytipovat témata (varianta přizvání odborníka,  

ve spolupráci s rodiči).

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
ZŠ a MŠ 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Diana Kotová 

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Knihovny

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Kopírování, pronájem, finance na vedení 
skupiny; cca 50 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP2, MAP implementace, výzvy OP VVV

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je podporovat pedagogickou a osobnostní integritu učitelů a zvýšit jejich 
odbornou připravenost na vzdělávání dětí a žáků 
podle osvědčených pedagogických přístupů. 
Zlepšit spolupráci mezi učiteli, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností (např. 
prostřednictvím oborových setkávání), spolupráci s dalšími odborníky a lektory 
dle zájmů a potřeb pedagogů v regionu.

AKTIVITA

1.3.1 Nabídka různorodých vzdělávacích aktivit pro učitele 
podle aktuálních potřeb v ORP

CÍL AKTIVITY

Nejprve propojit učitele oboru chemie a fyzika, vznikne oborová skupina s cílem 
sdílení zkušeností a popularizací těchto oborů mezi dětmi  
(např. téma bezpečné pokusy, apod.).

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

• Průběžně zjišťovat zájem o obor chemie a fyzika  
mezi místními pedagogy 

• Organizační zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogy v ORP
• Zorganizovat setkání učitelů s lektory
• Vznik nebo zajištění nových učebních materiálů.  

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Všechny školy, které mají 2. stupeň

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jan Flídr

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Oslovit firmy pro odpovědnostní projekty 

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
V řádu desetitisíců Kč: na lektory, 
pomůcky pro pilotáže, pronájem, 
vybavení; cca 100 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP 2, MAP Implementace, Sponzoring 
a CSR firem, samosprávy

POZNÁMKY
Výhledově se tato aktivita může uplatnit 
také ve výuce dalších předmětů – ČJ / 
Mat. / AJ 
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POPIS CÍLE

Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování individuálních 
potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho vzdělávacího potenciálu 
a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit bezpečné, ničím neohrožující, 
podnětné prostředí pro všechny žáky (i dospělé). Cíle bude dosaženo 
vzděláváním a rozvojem spolupráce pedagogů a specialistů při vzdělávání dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

AKTIVITA

1.4.1 Posilování odbornosti ve specifických rolích třídního učitele, asistenta, 
odborných pracovníků školských poradenských zařízení, rozvoj týmové 
spolupráce pedagogů ve škole, tandemové spolupráce učitel – asistent – chůva 
apod. 
CÍL AKTIVITY

Posílit dovednosti pedagogů pro naplňování individuálních potřeb žáků skrze 
specifické workshopy pro třídní učitele (plánování-realizace-vyhodnocení-další 
plánování). 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Min. 1 x za rok workshop třídních učitelů (popř. asistentů) na 1. i 2. stupni ZŠ (říjen 
– listopad 2018) na téma třídnické hodiny (např. komunitní kruhy), vedení třídních 
schůzek, sebehodnocení žáků, efektivní práce ve skupinách (max. 1 – pauza na 
aplikaci ve výuce - 1 den). A vyhodnocení uskutečněných školení a naplánování 
dalšího vzdělávání.

 ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
všechny ZŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Eva Robková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Lektorné, pronájem; cca 20 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP2, MAP implementace, popř. šablony 
škol 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování individuálních 
potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho vzdělávacího potenciálu 
a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit bezpečné, ničím neohrožující, 
podnětné prostředí pro všechny žáky (i dospělé). Cíle bude dosaženo 
vzděláváním a rozvojem spolupráce pedagogů a specialistů při vzdělávání dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

AKTIVITA

1.4.2 Získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických cílových 
skupin dětí a žáků (např. s nadanými dětmi a žáky, dvouletými dětmi v MŠ, 
děti s odlišným mateřským jazykem, specifickými poruchami učení a chování 
atd.) a prací s heterogenní třídou

CÍL AKTIVITY

Získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických cílových skupin dětí 
a žáků (např. s nadanými dětmi a žáky, dvouletými dětmi v MŠ, děti s odlišným 
mateřským jazykem, specifickými poruchami učení a chování atd.) a prací 
s heterogenní třídou.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Uplatnění poznatků získaných formou hospitace či návštěvy ve třídě přímo v praxi.  
Podchycení místních studentů pedagogických škol s nabídkou praxe v MŠ. 
Výměna zkušeností v oblasti práce s dětmi v heterogenní skupině. 
Konkrétně: 
•  hospitace s výměnou zkušeností,
•  navázaná spolupráce praxe u dvouletých dětí,
•  spolupráce místních MŠ - workshopy ke konkrétním tématům.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
všechny MŠ v ORP 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Dagmar Anschlagová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Gymnázium a střední pedagogická 
škola Nová Paka

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
50 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP 2, MAP implementace

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování individuálních 
potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho vzdělávacího potenciálu 
a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit bezpečné, ničím neohrožující, 
podnětné prostředí pro všechny žáky (i dospělé). Cíle bude dosaženo 
vzděláváním a rozvojem spolupráce pedagogů a specialistů při vzdělávání dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

AKTIVITA

1.4.3 Sdílení zkušeností a DVPP v oblasti pedagogické diagnostiky 
a pedagogické podpory u dětí a žáků na úrovni 1. stupně podpůrných opatření

CÍL AKTIVITY

Sdílení zkušeností a DVPP v oblasti pedagogické diagnostiky a pedagogické 
podpory u dětí a žáků na úrovni 1. stupně podpůrných opatření.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Vytvoření metodické skupiny pracovníků školských poradenských zařízení 
v oblasti (výchovní poradci a školní psycholog, vedoucí asistentů) a sdílení zkušení 
a naplánování DVPP v území.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
všechny ZŠ, popř. MŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Alena Čiháková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Pedagogicko-psychologická poradna, SPC

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
100 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP2 implementace (metodická 
podpora) (DVPP šablony) 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území 
Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá spolupráce 
zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního vzdělávání, sdílení 
dobrých praxí a reakceschopnosti vzdělávací soustavy na aktuální i budoucí 
potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením funkční platformy pro spolupráci 
a jejím organizováním.

AKTIVITA

2.1.1 Zřízení a organizace koordinační skupiny 
(koordinátoři z řad škol + zástupce zřizovatele/ů)

CÍL AKTIVITY

Zřízení koordinační skupiny vedení škol v ORP (popř. i zřizovatelů v případě 
potřeby).
KS se setkává (min 2x za rok) za účelem: 
•  identifikování potřeb škol a zřizovatelů v oblasti spolupráce,
•  informování o aktivitách ve školách, 
•  spolupráce učitelů napříč školami (primárně se zaměřit na aktivity, které učitele 

chtějí a potřebují řešit, oslovovat inspirativní pedagogy – předávání osvědčených 
metod, ukázkové hodiny), podněcování spolupráce učitelů mezi školami k řešení 
konkrétních potřeb.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Koordinační skupina řeší aktuální potřeby škol v ORP a organizují formální setkání 
skupiny učitelů za účelem sdílení zkušeností, řešení problémů. Z tohoto setkání 
vznikne zpětná vazba pro koordinační skupinu. Dále řeší akce, které školy organizují 
pro své žáky a rodiče, ať už formou aktivity spolupráce nebo aktivity škol.

 ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Školy v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Radan Černý, Stanislava Vojtíšková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Zřizovatelé obcí v rámci ORP

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
20 tis. Kč/rok 
(pronájem sálu, 
drobné občerstvení, služby)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP2, MAP Implementace 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je posilovat spolupráci mezi školami a pedagogy, výměnu dobrých praxí, 
metod práce a nových metodik a poznatků, společné vzdělávání, a to zejména 
neformální. Učitelé si budou přirozeně vyměňovat poznatky a informace, a to 
zejm. oborové. Cíle bude dosaženo skrze posilování neformálních způsobů 
spolupráce, vytvořením platforem i jednotlivých akcí spolupráce mezi školami 
a pedagogy.

AKTIVITA

2.2.1 Setkání pedagogů v ORP

CÍL AKTIVITY

Sdružit učitele jednoho oboru v rámci ORP (poznání oborových kolegů – přirozená 
výměna zkušeností, řešení potřeb,…), tak aby se formálně i neformálně setkávali. 
Podpořit akce vzešlé z iniciativy učitelů.
Snížení rivality v konkurenčním prostředí škol v rámci ORP.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Vzájemné poznávací setkání účastníků z řad zaměstnanců škol a školských zařízení 
a zástupců zřizovatele v ORP. Setkání vzniká spontánně na bázi dobrovolnosti. 
Koordinační skupina (viz aktivita 2.1.1 vytváří podmínky).
V průběhu setkávání dochází mezi účastníky k neformální diskuzi nad ŠVP, 
metodami, známkováním, soutěžemi, nabízí se i setkání vých. poradců atd.; 
vyhodnocuje podněty, návrhy a následně je realizuje (společné školení, akce pro děti 
MŠ a žáky ZŠ. (iniciuje Koordinační skupina, viz cíl 1).

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
ZŠ v ORP 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Vratislav Kacetl, Stanislav Ježek

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Zřizovatelé, střední školy, MŠ

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
20 tis. Kč (pronájem sálu, drobné 
občerstvení, služby)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP implementace 

POZNÁMKY
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ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Všechny MŠ, ZŠ, SŠ v ORP 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Miluše Senetová, Jitka Punnerová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Náklady na dotazníkové šetření, 
organizace setkání (cca 50 tis. Kč/rok)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP implementace 

POZNÁMKY

POPIS CÍLE

Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území 
Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá spolupráce 
zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního vzdělávání, sdílení 
dobrých praxí a reakceschopnosti vzdělávací soustavy na aktuální i budoucí 
potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením funkční platformy pro spolupráci 
a jejím organizováním.

AKTIVITA

2.3.1 Zmapovat současný stav spolupráce MŠ – ZŠ - SŠ

CÍL AKTIVITY

Vyřešit problémy při přestupu (mezi stupni, školami) a zajistit přenos informací 
o potřebách a aplikovaných opatření u dětí/žáků/studentů.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Vytvoření dotazníku a následné vyhodnocení (popis současné spolupráce 
jednotlivých stupňů škol) - odpovědné osoby.
Předání výsledků všem školám v ORP za účelem sběru námětů pro zlepšení.
Vyhodnocení námětů.
Organizace setkání ke zlepšení spolupráce při přestupu mezi školami. 
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POPIS CÍLE

Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde žijí. 
Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního dění 
a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. mezigeneračním 
předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání regionu.

AKTIVITA

3.1.1 Vytvářet didaktické portfolio o Královédvorsku a prosazovat jeho 
využívání ve výuce 
- Zmapování stávajících materiálů používaných ve školách
- Příprava struktury nového materiálu
- Tvorba a distribuce (i datové úložiště) 

CÍL AKTIVITY

Cílem je zakomponovat regionální témata do výuky a vznikne pro místní pedagogy 
dostupný a ucelený učební materiál pro žáky o Královédvorsku, který bude možné 
využít napříč výukou a bude naplňovat průřezová témata ve výuce. Vznikne tak 
didaktický materiál pro pedagogy.
Výstupem bude zvýšení atraktivity učiva, posilování povědomí o regionu, zvyšování 
hrdosti ve vztahu k regionu, poučení o historii regionu, poznávání rozmanitostí 
regionu, posilování občanských kompetencí.  

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

• dotazník, garant osloví školy a pedagogy, zjistí, co aktuálně v tomto tématu 
realizují, co k tomu dále potřebují, jakým způsobem se hodlají v regionálních 
tématech rozvíjet. 

• vznik pracovní skupiny.
• zjistit, nakolik mají tuto aktivitu zapojenu do ŠVP a jakou hodinovou dotaci tomu 

věnují, sběr didaktických a výukových materiálů.
• sběr a sdílení.
• tvorba porfólia a sdíleného úložiště.

 ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Všechny školy v ORP 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Sofia Hladíková, Emil Kudrnovský, 
Ilona Petráčová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Muzea, kronikáři, místní spolky 

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Náklady na úložiště a jeho správu
(cca 50 tis. Kč/rok)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP Implementace
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POPIS CÍLE

Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde žijí. 
Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního dění 
a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. mezigeneračním 
předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání regionu.

AKTIVITA

3.1.2 Spolupráce škol při prezentaci a poznávání regionu

CÍL AKTIVITY

Motivovat školy k vzájemné spolupráci při projektových dnech a projektových 
aktivitách.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

• exkurze mezi školami
• místní akce, projekty
• Sdílení praxe jednotlivých škol. Návštěvy jednotlivých tříd a pedagogů 
• Žáci školy připraví projekt presentace území/okolí a v projektovém dni pozvou 

vybrané třídy vybraných škol k interaktivní prezentaci (aktivita rotuje mezi 
školami). 

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Školy dle zájmu.

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Sofia Hladíková, Nancy Engelen, 
Iva Pešťáková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Organizace v území, spolky. 

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Cca 10 tis. Kč/projektový den 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP implementace 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde žijí. 
Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního dění 
a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. mezigeneračním 
předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání regionu.

AKTIVITA

3.1.5 Motivace žáků do 15 let vzdělávat se v polytechnických oborech 
a oborech, které rozvíjí jejich podnikavost

CÍL AKTIVITY

Vytvořit zázemí pro výuku polytechnických oborů.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Zmapování stávající nabídky a poptávky.
Vybudovat společné polytechnické centrum a zahradu, které budou využívat školy 
společně. 
•  Sběr podnětů a potřeb pro rozvoj vzdělávání v polytechnických oborech (se 

zapojením podnikatelů).
•  Stanovení parametrů pro zaměření polytechnického centra. 
•  Využití polytechnického centra školami, implementace do ŠVP škol.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Školy z ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Emil Kudrnovský

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Řemeslníci – aktivní občané 
(zahradníci, truhláři…) 
Město a organizace zřizované městem.

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Vybudování centra 
– investice, provoz centra
Ve fázi plánování cca 100 tis. Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
IROP (?), CSR firem 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je posílit pozitivní hodnoty u dětí, implementovat je do vzdělávání 
a učinit z nich průřezovou součást vzdělávacího procesu. Součástí posilování 
hodnot je i důraz na spolupráci a aktivitu, a to jak ve škole, tak mezi školou, 
učiteli a rodiči. Cíle bude dosaženo skrze zavádění vhodných aktivit a metod 
do výuky, ale také účinnou podporou spolupráce mezi školou a rodinou. 
A také skrze učení dětí zodpovědnosti a toleranci – k rodině, státu a ke krajině.

AKTIVITA

3.2.1
Spolupráce s domovy seniorů, pečovatelskou službou
- mezigenerační spolupráce

CÍL AKTIVITY

Zajistit fungující mezigenerační spolupráci mezi žáky a seniory, aby inspirativní 
osobnosti z řad starších spoluobčanů předávali žákům své zkušenosti a zároveň žáci 
byli prospěšní a pomáhali seniorům při naplňování jejich potřeb.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Tematické návštěvy seniorů ve výuce a naopak návštěvy žáků u seniorů, 
ať již v organizacích či zařízeních.
Vydefinování efektivní koordinace a spolupráce. 

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Školy ORP dle zájmu

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Iva Pešťáková, Nancy Engelen, 
Kateřina Litošová 

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Senioři - jednotlivci, organizace, spolky, 
zařízení.
ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Odměna pro koordinátora (max. 50 tis. Kč 
ročně)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Obce, nadace 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je zapojit veřejnost (zejména rodiče) do vzdělávání dětí a co nejvíce 
tím usnadnit spolupráci pedagogů s rodinami a tím i zefektivnit naplňování 
individuálních potřeb dětí při výchově a vzdělávání. Cíle bude dosaženo 
zejména zavedením a zintenzivněním komunikace mezi školami a rodiči, ale 
také pravidelnou prezentací škol na veřejnosti.

AKTIVITA

4.1.1
Komunikace škola, veřejnost 
- Semináře pro rodiče, pedagogy a veřejnost
- Příprava workshopů na daná témata 
- Prezentace na internetu (sociální sítě)
- Oficiální webová prezentace
- Komunikace s médii

CÍL AKTIVITY

Hledání a nastavení ideální komunikace mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Ověření a zavedení vhodných pravidelných (vč. elektronických) i jednorázových 
komunikačních kanálů mezi učiteli a rodiči/školou a veřejností.
Realizace seminářů a workshopů pro učitele a ředitele k metodám komunikace 
s rodiči a veřejností. 
Předávání zkušeností jednotlivých škol (ohledně komunikace s rodiči i veřejností) - 
společná sezení zástupců škol.
Spolupráce s místními médii (školení na téma prezentace v médiích, PR nástroje).

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
MŠ a ZŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Šárka Šantrochová, Kateřina Sekyrková, 
Kateřina Veselá

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
místní média

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
50 tisíc Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP 2, MAP implementace 

POZNÁMKY
Každoročně pravidelné neformální 
setkávání ředitelů MŠ a vedoucích učitelů
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POPIS CÍLE

Cílem je zpřístupnit školám a pedagogům takové metody výuky, které jim 
umožní přirozeně reagovat na individuální potřeby dětí ve škole. Cíle bude 
dosaženo také skrze podporu kompetencí učitelů a vzájemnou výměnu 
a sdílení poznatků mezi učiteli.

AKTIVITA

4.2.1
Gramotnosti 
- databáze výukových možností a materiálů
příprava konkrétních odkazů na pracovní materiály, pracovní listy, metody 
práce

CÍL AKTIVITY

Zajištění metodických materiálů pro pedagogy. 
Shromažďování existujících odkazů na materiály vhodné pro výuku (pracovní listy, 
metody výuky) pro školské pracovníky i rodiče.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Zmapování existujících webových portálů s odkazy na pracovní listy pro jednotlivé 
předměty, příklady různých metod práce v hodinách.
Vytvoření dvou složek dostupných na webovém portálu/úložišti s odkazy na 
pracovní listy pro jednotlivé předměty, příklady různých metod práce v hodinách. 
Sdílené prostředí, výměna informací a zkušeností mezi učiteli, diskusní fórum učitelů.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Ivana Mrštíková, Marcela Pospíšilová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
pedagogické fakulty, rodiče, pedagogové

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Vytvoření portálu a upload informací – 
cca 200 tis. Kč, udržitelný provoz – cca 30 
tis. Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP implementace,  
Udržitelnost po roce 2020 – obce? 

POZNÁMKY
dlouhodobý projekt, dotaz pro učitele 
na jejich zdroj výukových materiálů, 
postupný sběr nalezených zdrojů 
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POPIS CÍLE

Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem ohroženým 
školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, která jim pomůže 
neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle bude dosaženo mj. rozšířením 
povědomí u veřejnosti o nabídce a službách k podpoře dětí ohrožených 
školním neúspěchem, a také samotným rozšiřováním těchto služeb tak, aby 
byly dostupné pro děti ve všech školách v regionu.

AKTIVITA

4.3.1 Spolupráce s ŠPP, ŠPZ, OSPOD, sociálními službami  - opakovaná setkání 
se zástupci OSPOD na všech stupních škol
- zmapování a prezentace sociálních služeb pro školy)

CÍL AKTIVITY

Zvýšení spolupráce OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb a škol k předcházení 
i řešení školní neúspěšnosti dětí. 
Zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb v regionu při spolupráci se 
školami při řešení náročných situací při výchově a vzdělávání dětí.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Pololetní setkání výchovných poradců, psychologů, pracovníků OSPOD a NNO – 
kazuistické semináře k řešení náročných situací dětí v kontextu školy a rodiny při 
využití spolupráce škol/OSPOD/NNO. Na modelových klientských příkladech se 
vyjasní také kompetence jednotlivých aktérů při spolupráci. 
Cílená propagace služeb NZDM směrem k dětem a SAS směrem k učitelům 
v případech indikace problémů dítěte v rodině.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Dagmar Motalová, Kateřina Hojná, 
Šárka Šantrochová   

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
OSPOD, Farní charita, RIAPS
ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
4 000 Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP implementace 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem ohroženým 
školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, která jim pomůže 
neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle bude dosaženo mj. rozšířením 
povědomí u veřejnosti o nabídce a službách k podpoře dětí ohrožených 
školním neúspěchem, a také samotným rozšiřováním těchto služeb tak, aby 
byly dostupné pro děti ve všech školách v regionu.

AKTIVITA

4.3.2
Individualizovaná podpora dětí ohrožených školním neúspěchem – 
- návaznost psychiatrické a psychoter. péče – nedostatečná kapacita
- předávání zkušeností mezi asistenty
- budování vztahu mezi učitelem a asistentem
- podpora práce s nadanými žáky, diagnostika nadání.

CÍL AKTIVITY

Udržitelnost a rozvoj center kolegiální podpory.
Akcent na kvalitu v individuálních žákovských plánech.
Pravidelná setkání specialistů (školní poradenská pracoviště) na školách v regionu. 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Rozšíření a zavedení center kolegiální podpory v rámci ORP - síťování mezi školami, 
asistenty, pedagogy, návaznými soc. službami.
Definice témat workshopů.
Jedenkrát měsíčně setkávání v rámci centra. 

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Dagmar Motalová, Kateřina Hojná, 
Šárka Šantrochová   

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Farní charita
OSPOD
Rodiče

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
50 tisíc Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
MAP implementace 

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cíle se dosáhne zlepšením koordinace aktivit subjektů neformálního 
vzdělávání a zlepšením jejich spolupráce. Aktivity nebudou individuální 
a izolované, eliminuje se „boj“ o účastníky neformálního vzdělávání, nabídka 
neformálního vzdělávání bude koordinovaná. Zlepší se také dostupnost aktivit, 
a to vč. řešení problémů s dopravou.

AKTIVITA

5.1.1
Spolupráce škol a DDM v oblasti volnočasových aktivit

CÍL AKTIVITY

Nastartovat efektivní spolupráci a eliminovat konkurenci, vzájemné doplnění 
a zefektivnění nabídky volnočasových aktivit. 
Zvýšení využívání nabídky služeb DDM – soutěže, programy, akce – umožnit učitele 
učit, nikoli organizovat.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Pravidelný kulatý stůl DDM a škol (pravidelně cca v polovině června) k plánování 
aktivit, propojování nabídky a poptávky, DDM přizpůsobuje nabídku potřebám ve 
školách. 
Všichni zúčastnění obdrží předem vyhodnocený dotazník zájmu dětí z bodu 
5.2.1 a nabídku aktivit DDM (+vyhodnocení akcí za předchozí rok).

ÚZEMÍ DOPADU
Dvůr Králové nad Labem,  
případně další školy v ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Školy v ORP, DDM

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Sylvie Černotová, Radan Černý

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Město Dvůr Králové nad Labem 
ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Max. 5 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Prostory zajistí pokaždé jiná škola

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cíle se dosáhne zlepšením koordinace aktivit subjektů neformálního 
vzdělávání a zlepšením jejich spolupráce. Aktivity nebudou individuální 
a izolované, eliminuje se „boj“ o účastníky neformálního vzdělávání, nabídka 
neformálního vzdělávání bude koordinovaná. Zlepší se také dostupnost aktivit, 
a to vč. řešení problémů s dopravou.

AKTIVITA

5.1.2 Spolupráce subjektů neformálního vzdělávání 
(muzeum, knihovna, neziskové organizace)

CÍL AKTIVITY

Podpora spolupráce poskytovatelů neformálního vzdělávání.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Dohoda o společné koordinaci významných aktivit neformálního vzdělávání, 
koordinace klíčových akcí a aktivit. 
Pravidelná setkávání poskytovatelů neformálního vzdělávání, výměna informací. 

ÚZEMÍ DOPADU
Město Dvůr Králové nad Labem

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
ZŠ a MŠ ve Dvoře Králové nad Labem

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Petra Zivrová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
DDM, městské příspěvkové organizace, 
další poskytovatele neformálního 
vzdělávání 

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Max. 5 tis. Kč ročně 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Město Dvůr Králové nad Labem 

POZNÁMKY
Podle úspěšnosti rozšíření území 
dopadu na ORP 
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POPIS CÍLE

Cíle se dosáhne provázáním nabídky a poptávky neformálního vzdělávání 
a aktivit pro žáky do 15 let. Naroste počet aktivit, o které je zájem, naopak 
utlumeny budou ty aktivity, o které není zájem. Nabídka a poptávka 
po neformálním vzdělávání se bude pravidelně vyhodnocovat, zlepší se 
informovanost o nabídce. Posílí se motivace dětí a mladých lidí o neformální 
vzdělávání, a to vč. oblastí, které doposud nebyly podchyceny.

AKTIVITA

5.2.1 Pravidelná identifikace poptávky v oblasti neformálního vzdělávání 
v regionu

CÍL AKTIVITY

Zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, 
zjištění motivace a přínosu kroužku pro další rozvoj osobnosti. 
Zpracování nabídky neformálního vzdělávání na základě zjištěných skutečností.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Příprava dotazníku pro děti ve spolupráci se školami a studentským zastupitelstvem 
(dotazník v elektronické i papírové podobě) a následná distribuce a vyhodnocení.
Podklady pro zlepšení nabídky neformálního vzdělávání.

ÚZEMÍ DOPADU
Město Dvůr Králové nad Labem

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Všechny ZŠ – 2. stupeň 
a odpovídající ročníky gymnázia 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Alexandra Jiřičková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
DDM, NNO, poskytovatelé 
neformálního vzdělávání 
ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Cca 10 tis. Kč/rok 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Město Dvůr Králové nad Labem

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cíle bude dosaženo vytvořením nabídky aktivit, které odpovídají potřebám 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména sociálně znevýhodněným, 
ale také nadaným. Pravidelně se bude zjišťovat poptávka a potřeba 
po aktivitách neformálního vzdělávání u těchto dětí a k tomu se bude 
přizpůsobovat také nabídka.

AKTIVITA

5.4.2 Podpora aktivit pro sociálně znevýhodněné děti, vč. doučování

CÍL AKTIVITY

Sociálně znevýhodněné děti a děti ohrožené školní neúspěšností budou 
podporovány pro zvládnutí učiva ve škole, a to prostřednictvím individuálního 
doučování.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Budou pravidelně sbírány informace o poptávce po doučování.
Vznikne databáze doučovatelů – studentů, dobrovolníků i seniorů. 
Bude zajištěna koordinace a vzdělávání doučovatelů, propojování poptávky 
a nabídky po doučování. 
Pokud se podaří vybudovat dobrovolnické centrum, koordinátor a doučovatelé zde 
budou mít zázemí pro vzdělávání, supervizi i doučování (pokud nebude probíhat 
přímo v domácnostech doučovaných dětí).

ÚZEMÍ DOPADU
Nejprve město Dvůr Králové nad Labem 

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Všechny ZŠ, MŠ 

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jana Štěpánová, Kateřina Hojná

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Farní charita, popř. další NNO

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
Minimálně 200 tis. Kč ročně (koordinace, 
supervize, vzdělávání dobrovolníků) 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Nadace a nadační fondy, OP VVV, jiné 
zdroje

POZNÁMKY
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POPIS CÍLE

Cíle bude dosaženo vytvořením nabídky aktivit, které odpovídají potřebám 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména sociálně znevýhodněným, 
ale také nadaným. Pravidelně se bude zjišťovat poptávka a potřeba 
po aktivitách neformálního vzdělávání u těchto dětí a k tomu se bude 
přizpůsobovat také nabídka.

AKTIVITA

5.4.3 Podpora aktivit pro talentované děti

CÍL AKTIVITY

Podpořit rozvoj talentu u nadaných dětí.
Zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, zjištění 
motivace a přínosu kroužku pro další rozvoj osobnosti. 

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)

Příprava dotazníku pro děti ve spolupráci se školami a studentským zastupitelstvem 
(dotazník v elektronické i papírové podobě) a následná distribuce a vyhodnocení.
Podklady pro zlepšení nabídky neformálního vzdělávání pro nadané děti. 
Podněcování zajištění kroužků/aktivit/neformálního vzdělávání pro nadané děti 
u škol, DDM a NNO.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE 
Všechny ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Kateřina Hojná, Jana Štěpánová,
Ivana Černá

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
DDM, NNO, ZUŠ

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20

FINANČNÍ NÁKLADY
20 tis. Kč ročně 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Nadace a nadační fondy, jiné zdroje

POZNÁMKY






