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Základní informace 

Proč vznikl MAP? 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a 

základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je dlouhodobě 

zvyšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, prostřednictvím společného 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 

problémů a potřeb. 

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky 

v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými 

daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. 

Tvorba a realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy 

odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních 

skupin, komunitní plánování sociálních služeb apod.). Komunitní plánování je postup, který 

umožňuje: 

- aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 

společenství, 

- aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, 

- aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely 

nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. 

Důležitým přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování 

vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji 

dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

 

Jak vznikal MAP? 

Místní akční plánování ve vzdělávání vychází z iniciativy Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) podpořené prostřednictvím výzev Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (výzva č. 02_15_005 a výzva č. 02_17_047). Těmito výzvami byly definovány 

postupy a pravidla akčního plánování, ze kterých MAP vychází. 

Vzhledem k počtu zapojených subjektů a rozsahu řešených oblastí je příprava MAP náročným 

procesem, který lze shrnout do několika základních principů: 

Partnerství 

Základním prvkem tvorby MAP je spolupráce mezi všemi relevantními aktéry a dotčenou 

veřejností. Tvůrcem MAP není jeden konkrétní subjekt, ale jedná se práci mnoha lidí z řad 

ředitelů škol, pedagogů, zřizovatelů, rodičů, neziskových organizací, veřejné správy, odborné 

i laické veřejnosti. 

Plánování 

Přípravě MAP předcházela analýza a sběr informací odrážejících aktuální stav a potřeby 

jednotlivých škol a dalších aktérů v území správního obvodu Prahy 11. Z analýzy vzešla vize 
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a strategický rámec vzdělávání do roku 2023. Jejich naplňování by mělo být dosahováno 

postupně prostřednictvím dílčích ročních akčních plánů. První MAP začíná školním rokem 

2017/2018. Následovat budou další, a to až do roku 2022/2023. Princip plánování předpokládá 

průběžné sledování, vyhodnocování a zdokonalování na úrovni ročních plánů i celého 

strategického rámce. 

Spolupráce 

Výhodou MAP je, že „není o penězích“. Cílem MAP není rozdělování finančních prostředků, 

ale rozvoj komunikace a spolupráce na lokální úrovni. MAP usiluje především o podporu kvality 

vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce mezi všemi dotčenými aktéry v oblasti 

vzdělávání. Na úrovni partnerství probíhá diskuse o problémech a potřebách ve vzdělávání a 

partneři společně hledají vhodná a efektivní řešení. 

Otevřenost 

Příprava, realizace i vyhodnocování MAP a jeho částí se odehrává transparentně s maximální 

možnou účastí široké veřejnosti. Konzultační proces zahrnuje možnosti připomínkování, účasti 

na různých setkáních či přímou participaci v některých z „orgánů“ partnerství (především řídící 

výbor a pracovní skupiny). 

Dobrovolnost 

MAP není pro nikoho povinný. Stejně tak aktivity v něm obsažené jsou projevem svobodné 

vůle jednotlivých aktérů. Aktivity nejsou závazné a závisí pouze na odhodlání každého 

účastníka. K MAP je možné se připojit přistoupením k Memorandu o spolupráci či přímým 

zapojením do některé z aktivit MAP. 

Povinnost 

Jedna povinnost v MAP přesto existuje. Podmínkou realizace investičních projektů škol z OP 

PPR je soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP. Smyslem 

tohoto opatření není eliminace projektů, ale naopak podpořit příležitost spoluvytvářet plán 

infrastruktury pro vzdělávání v příslušném území a navázat spolupráci s ostatními partnery pro 

následné projekty. 

 

Jaká je struktura MAP? 

MAP se skládá ze tří částí: 

- Analýza; 

- Strategický rámec do roku 2023; 

- Akční plán – je zpracovávaný na období 1 roku (v případě Prahy 11 kopíruje školní rok). 

Tvorba a realizace MAP je podpořena dále těmito dokumenty: 

- Principy MAP 

- Statut řídícího výboru MAP 

- Jednací řád řídícího výboru MAP 

- Memorandum o spolupráci 

Všechny dokumenty jsou dostupné na webových stránkách Městské části Praha 11. 



 

  // 6 
 

Co bude dál? 

Budoucnost MAP je předmětem dohody v partnerství správního obvodu Prahy 11. Jak bylo 

uvedeno, s cílem zajistit koordinaci investičních projektů v daném území je povinný soulad 

investičních projektů předkládaných do OP PPR se Strategickým rámcem vzdělávání do roku 

2023. Tato či obdobná povinnost bude nejspíše platit i nadále do roku 2023. Do konce roku 

2022 podle závazných postupů MŠMT proběhne ještě jedna aktualizace MAP s tím, že 

Strategický rámec může být aktualizován i častěji. 

Dále by na úrovni ročních akčních plánů měly probíhat tyto aktivity: 

o analýza MAP – priority a potřeby škol a aktivit spolupráce 

o plánování MAP – příprava konkrétních aktivit pro daný školní rok 

o realizace MAP – realizace aktivit 

o vyhodnocování MAP – vyhodnocení úspěšnosti MAP, formulace doporučení pro 

navazující plán 

 

 

 

akční plán na školní rok        aktualizace MAP 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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SWOT3 analýza problémových oblastí (témat) 

SWOT-3 analýzy byly zpracování pro všechny problémové oblasti, tj. témata, resp. tematická 

opatření, následně rozvíjená ve strategickém rámci. Vychází jak ze zjištěné faktografie, tak 

zejména z výsledků jednání pracovních skupin. 

 

Předškolní vzdělávání 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• vzdělávání učitel, DVPP, sdílení 
příkladů dobré praxe 

• existence školních knihoven a 
čtenářských klubů ve školách 

• spolupráce s Městskou knihovnou a 
Místní lidovou knihovnou 

• nedostatek stabilní finanční podpory 

• nezájem ze strany žáků, rodičů, 
případně veřejná diskuse na 
nevhodných platformách a soc. sítích, 
čerpání informací z nevhodných zdrojů 
a šíření nepravdivých informací 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• revize RVP 

• individualizace výuky – spolupráce 
s PPP 

• spolupráce MŠ / ZŠ 

• stárnoucí pedagogické sbory 

• přehlcení nabídky školení a kolísavá 
kvalita 

• absence kvalitního zajištění správy IT – 
sdílený zaměstnanec IT 

 

 

Čtenářská a matematická gramotnost 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• existence školních knihoven 

• zapojení do matematických i 
jazykových soutěží 

• možnost využívat místní nabídku – 
programy Městské knihovny, kulturních 
center, vysokých škol apod. 

• sledování učebního pokroku 
jednotlivců s následnou individualizací 
výuky 

• využívání formativního hodnocení 

• efektivní využívání didaktických metod 
a organizačních forem při hodinách 
s ohledem na žáky a cíle hodiny 
 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• vzdělávání učitelů, možnost sdílení, 
nové metody zavést do praxe 

• individualizace výuky  

• tandemová výuka 

• stárnoucí pedagogické sbory 
(nedostatek kvalifikovaných pedagogů) 

• selektivní systém školství v ČR 

• zvyšující se počet žáků s OMJ 
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Rovné příležitosti 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• vzdělávání není diskriminační, 
dostupná nabídka mimoškolní činnosti 
pro všechny děti, žáky 

• Vzájemná spolupráce učitelů. Škol, 
PPP, SPC, školních psychologů, 
školních speciálních pedagogů, 
volnočasových pedagogů a rodičů 

• schopnost učitelů diagnostikovat, 
přizpůsobit metody a formy  

• nedostatečná kapacita PPP pro 
vyšetření žáků se SVP a pro 
konzultace s učiteli na školách, z toho 
vyplývající administrativní zátěž učitelů 

• vysoký počet dětí a žáků ve třídách, 
není možné zajistit individuální přístup 
ke všem žákům 

• nedostatek kvalifikovaných učitelů a 
asistentů pedagoga 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• doporučení účasti v programech OP 
VVV a ESF, doporučení podávat 
žádosti přímo na MČ Praha 11 

• stavební úpravy, vybavení odborných 
učeben, rekonstrukce budov dle 
požadavků škol a potřebných PO 
poskytovaných žákům 

• nutnost snížení počtu žáků ve třídách 

• povinná alokace finančních zdrojů 
z ESF a OP VVV, nemožnost ředitelů 
s jejich hospodařením 

• mnoho žáků s OMJ ve třídách 

• chování rodičů a jejich rostoucí 
požadavky na učitele 

 

 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• spolupráce s dalšími vzdělávacími 
subjekty (MŠ, SŠ,VŠ) 

• široká nabídka zájmové činnosti (DDM, 
sportovní oddíly) 

• škola podporuje klíčové kompetence 
k rozvoji kreativity podle ŠVP 

• nedostatek finančních prostředků 
(podpora pedagogů, výukové materiály, 
technické zázemí) 

• nedostatečné kompetence pedagogů 
k rozvoji podnikání a iniciativy 

• nezájem žáků a rodičů o témata a 
projekty rozvíjející kompetence 
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• rozvoj finanční gramotnosti žáků 

• sdílení dobré praxe a spolupráce 
subjektů (exkurze, soutěže v Praze 11, 
spolupráce s podnikateli na projektech, 
společné dílny a workshopy, 
aktualizované webové stránky institucí) 

• užší spolupráce škol a učitelů v oblasti 

• nezájem zaměstnavatelů a podnikatelů 
spolupracovat se školami (nebo se 
nabídka do škol vůbec nedostane) 

• nedostatek financí k zajištění 
vzdělávání, materiálního zabezpečení a 
projektů 

• přetížení pedagogů, byrokracie 
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Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• pedagogové mají zájem se dále v této 
věci vzdělávat a využívat nové moderní 
pomůcky při názorné výuce 

• zvýšení informovanosti o potřebách 
pracovního trhu a zvýšení prestiže 
řemeslných oborů 

• zájmové vzdělávání ŠD, ŠK, DDM, 
Polytechnická hnízda 

• absence sdílení poznatků v oblasti 
polytechnické výchovy 

• nízká manuální zručnost žáků  

• malá hodinová dotace předmětu 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• medializovat, zatraktivnit polytechnické 
vzdělávání 

• posílit přípravu budoucích učitelů na 
pedagogických fakultách a praktickou 
výuku na ZŠ 

• zvýšit spolupráci se SŠ v rámci 
projektových dnů, soutěží 

• nedostatečné personální zajištění – 
chybějící učitelé technických předmětů 

• nedostatek aktuálních výukových 
materiálů, pomůcek a metodik v oblasti 
podnikavosti, iniciativy a kreativity 

• chybějící finanční prostředky pro 
realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku 
(exkurze, spolupráce s výrobními 
firmami, konzultace, dílny nápadů) 

 

 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Žákovská motivace v této oblasti. 
Soutěže. Setkávání učitelů informatiky 

• Aktuálnost problematiky a každodenní 
využívání technologií. 

• Algoritmické myšlení lze zpočátku u 
žáků rozvíjet při hodinách matematiky – 
bez použití počítačů/techniky. 

• Aprobovanost učitelů informatiky. 

• Nezačlenění odborníků z praxe do 
výuky. 

• Propojenost s ostatními předměty. 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• Modernizace PC sítě, nový HW + SW 
nejpozději jednou za tři roky 

• Vytváření mezipředmětových vazeb a 
zapojení do výuky informatiky i kolegy, 
kteří nejsou informatiky 

• Vzdělávání motivovaných pedagogů 
v oblasti robotiky a kódování 

• Ustrnutí ve starých technologiích. 

• Nepřiměřené hodnocení. 

• Nepřihlédnutí k sociálnímu zázemí 
dítěte. 
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Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• pravidelná metodická setkávání a 
vzájemná spolupráce vyučujících cizích 
jazyků – zvýšení spolupráce mezi 
vyučujícími z jednotlivých škol 

• využití učebnic, multimédií a dalších 
materiálů, poznatků ze seminářů  

• využití interaktivních médií, 
informačních a komunikačních 
technologií 

• nedostatečné podmínky pro rozvoj 
jazykové gramotnosti v mimoškolních 
aktivitách (exkurze, zahraniční výjezdy 
a stáže, projektové vyučování atp.) 

• nedostatečné zajištění příležitostí 
k dalšímu jazykovému vzdělávání pro 
žáky a vyučující vč. zvyšování 
kvalifikace neaprobovaných vyučujících 

• vysoká míra dětí s OMJ bez zajištění 
dostatečného množství asistentů 
pedagoga či zajištění základní úrovně 
možné komunikace 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• vyučující rozvíjí své jazykové znalosti a 
komunikační dovednosti a využívají je 
ve výuce 

• spolupráce s rodilými mluvčími, 
s vyučujícími z různých škol a rozvoj 
tandemové výuky 

• nedostatek aprobovaných i 
neaprobovaných vyučujících cizích 
jazyků 

• nízká motivace žáků a jejich rodičů 
v učení se cizích jazyků 

• nízká úroveň kooperace školy s dalšími 
aktéry procesu rozvoje gramotnosti 
(projekty se školami, obcemi, 
neziskovými organizacemi atp.) 

 

 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, kultura 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• školy rozvíjí spolupráci s neziskovými 
organizacemi 

• školy používají řadu moderních metodik 

• značný počet center, které se na rozvoji 
dětí podílejí (KC Zahrada, Chodovská 
tvrz, ZMCA Praha, Proxima Sociále 
apod.) 

• školy nemají dostatek času na rozvoj 
vnitřní motivaci žáků 

• školy nemají dostatek času na efektivní 
komunikaci s rodiči 

• malý počet učitelů, kteří si chtějí 
otevírat divadelní a hudební kroužky 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• větší zapojení rodičů do aktivit školy - 
besedy, návštěvy pracovišť apod. 

• školy se snaží efektivně rozvíjet 
spolupráci učitelů, rodičů a žáků 

• zavedení formativního hodnocení 

• školy jsou pozadu za žáky ve 
znalostech používání sociálních sítí, 
neznají nová rizika 

• je záplava nabídek na další vzdělávání 
učitelů, ale neexistuje nástroj na 
zkoumání kvality tohoto vzdělávání 

• absence návštěvy kulturních akcí rodiči 
s dětmi 
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Spolupráce rodiny a školy 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• školy rozšiřují elektronické nástroje pro 
komunikaci s rodiči (např. webové 
stránky, administrace, apod.) 

• rodiče mají příležitosti se do některých 
aktivit škol zapojit (např. školská rada, 
sdružování, akce, apod.) 

• existence příkladů dobré praxe (např. 
kavárny pro rodiče, akce pro rodiče, 
tripartitní schůzky) 

• oblast spolupráce školy a rodiny není 
vnímáno jako priorita a není dostatečná 
podpora zapojování rodičů 

• nejsou dostatečně monitorovány 
potřeby rodičů a úroveň spolupráce 
rodiny a školy 

• informace nejsou pro rodiče vždy dobře 
dostupné, komunikace není vždy 
partnerský nastavena 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• rodiče jako potenciální zdroj kvality 
výuky (např. debaty, exkurze, odborná 
nebo organizační pomoc, apod.)  

• rozšíření vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti spolupráce s rodič 

• informování a vzdělávání rodičů v 
oblasti zapojení se do rozvoje škol, v 
nových trendech ve vzdělávání 

• zvyšování nerovností, pokud někteří 
rodiče nerozumí potřebám školy, 
nedostatečně podpoří děti v jejich 
vzdělávání 

• uzavřenost škol komunitě a nevyužití 
potenciálu rodičů může snižovat 
celkovou kvalitu výuky 

• konflikty mezi školou a rodiči mohou 
zatížit rodiče, děti i učitele, zvýšit 
odchod žáků/rodičů z některých škol 
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Strategický rámec 

Popis zapojení aktérů 

Partnerství a spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání na území obvodu Prahy 11 probíhaly na 

běžné úrovni již před začátkem projektů MAP (MAP I. a MAP II). První impulz k prohloubení 

spolupráce mezi aktéry v rámci MAP vzešel od Městské části Praha 11, která oslovila další 

zřizovatele působící ve stejném školském obvodě, a to jmenovitě Městskou část Praha 

Šeberov, Městskou část Praha Újezd a Městskou část Praha Křeslice. Dále byly ke spolupráci 

vyzvány všechny mateřské a základní školy zřizované v rámci školského obvodu Prahy 11, 

soukromé školy, zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, neziskové organizace a 

prostřednictvím webových stránek MČ Praha 11 i veřejnost, která se může k dílčím částem 

MAP vyjadřovat prostřednictvím speciálně zřízené webové stránky MČ Prahy 11. 

Hlavním orgánem MAP je Řídící výbor, jehož role je přímo spjatá s procesem plánování, 

tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svůj status a jednací 

řád, které upravují jeho činnost. Řídící výbor zřizuje pracovní skupiny. Obsahem práce 

pracovních skupin je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci aktualizace 

Strategického rámce a Místního akčního plánu a dále spolupráce na přípravě a realizaci 

ročních akčních plánů. Práce PS je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o 

metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji kompetencí v příslušné tematické 

oblasti a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Za koordinaci projektu MAP je odpovědný realizační tým, který poskytuje odbornou a 

administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a 

evaluace MAP. 

Projekt MAP na Praze 11 byl zahájen dne 15. ledna 2017 a první verze Strategického rámce 

a dokumentu MAP byla schválena 14. listopadu 2017. První aktualizace byla provedena k datu 

27. února 2018. Stávající verze Strategického rámce, která byla zpracována v průběhu 

projektu MAP II., je platná k 22. září 2020. 

Průběh celého projektu je dokumentován na webových stránkách Městské části Praha 11, 

důležité informace jsou rovněž zveřejňovány v časopise Klíč, který městská část vydává. 

Pozvánky a další informace jsou zveřejňovány i na Facebookovém profilu MAP. Jednotliví 

partneři projektu jsou pravidelně informováni formou reportů zasílaných emailem a na 

osobních setkáních. 
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Vize 

Chceme, aby z našich dětí vyrostli dospělí lidé, kteří jsou nejen dobře připraveni na svoji 

pracovní kariéru, ale i cestu celým životem. Dospělí lidé, kteří jsou zdravě sebevědomými 

občany s pevně zakořeněnými demokratickými hodnotami, úctou k lidským právům, 

respektem k životnímu prostředí a v neposlední řadě dospělí lidé, kteří vytváří a udržují dobré 

mezilidské vztahy a poskytují dobré zázemí svým rodinám. Chceme, aby si naše děti do 

dalšího života kromě znalostí a dovedností odnesly především radost z učení a schopnost 

naučit se novým věcem a o světě kolem sebe dokázaly kriticky přemýšlet. 

Pro všechny naše děti zajistíme podmínky, aby mohly rozvíjet svůj potenciál, a to jak v rámci 

školy, do které chodí rády, tak i během svých mimoškolních aktivit. Zajistíme dostatečné 

kapacity a kvalitní materiální zázemí pro naše děti, žáky, učitele a všechny ostatní, kteří se na 

vzdělávání podílí. Vytvoříme pro naše učitele a další pracovníky ve školství takové podmínky, 

aby je těšila jejich práce a aby stejně jako naše děti chodili do škol rádi. Na tomto základu 

chceme dosahovat dalšího zlepšování kvality vzdělávání ve všech školách a školských 

zařízeních na našem území. Zvyšování kvality chceme též podpořit dalším zlepšováním 

vzájemné komunikace mezi školskými zařízeními, jejich zřizovateli, rodiči a dětmi, 

prohlubováním vzájemné spolupráce a využíváním příkladů dobré praxe a osvědčených 

postupů vzešlých jak z našich škol, tak zvenčí. 
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Popis priorit a cílů 

 
Přehled priorit a cílů 
 

Priorita 1. Kvalita 

Oblast 1.1. Rozvoj klíčových kompetencí 

Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v zájmovém a 
neformálním vzdělávání 

Oblast 1.2. Podmínky pro vzdělávání každého žáka 

Cíl 1.2.1. Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého žáka 

Cíl 1.2.2. Pokročit ve vytváření fungujícího a udržitelného inkluzivního prostředí pro 
žáky se specifickými potřebami 

Oblast 1.3. Zvyšování efektivity vzdělávání 

Cíl 1.3.1. Zavést a sdílet osvědčené inovativní pedagogické postupy a přístupy 

Cíl 1.3.2. Rozvíjet a využívat možnosti vzdělávání žáků i mimo školní lavice 

  

Priorita 2 Prostředí 

Oblast 2.1. Spolupráce a komunikace 

Cíl 2.1.1. Navázat a rozvinout spolupráci a dlouhodobá partnerství 

Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Cíl 2.1.3. Rozvoj spolupráce rodiny a školy 

Oblast 2.2. Podpora 

Cíl 2.2.1. Zvýšit efektivitu řízení a nepedagogických činností 

Cíl 2.2.2. Zavést a aktivně využívat nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání 

  

Priorita 3 Infrastruktura a vybavení 

Oblast 3.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Cíl 3.1.1. Rozšířit a modernizovat infrastrukturu 

Cíl 3.1.2. Vybudovat či modernizovat odborné učebny, laboratoře a další specifické 
vzdělávací prostory 

Oblast 3.2. Vybavenost 

Cíl 3.2.1. Zajistit moderní zařízení a vybavení pro realizaci výuky a vzdělávání 

Cíl 3.2.2. Zajistit technologickou připravenost a soběstačnost vzdělávacích institucí 
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Priorita 1. – Kvalita 

Oblast 1.1. - Rozvoj klíčových kompetencí 

 

  

Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- rámcové vzdělávací programy jsou velmi široké, 

- v některých oblastech kurikula žáci vykazují (objektivně) špatné 

výsledky, 

- jsou oblasti kompetencí, které jsou dlouhodobě podhodnocené (např. 

občanské kompetence, etická výchova), stejně jako kritické oblasti 

kompetencí, které by měly být důkladněji rozvíjeny (finanční 

gramotnost, čtenářská gramotnost, kritické myšlení, informatické 

myšlení a další), 

- školy nedostatečně rozvíjí schopnost žáků učit se a učení si 

zorganizovat; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- zajišťujeme komplexní rozvoj dětí a žáků a jsme schopni je připravit 

pro jejich další profesní a osobní rozvoj, 

- dáváme dětem příležitost poznávat svět a propojujeme jejich vlastní 

zkušenosti do výuky, 

- žáci objevují, experimentují, učení je baví, využívají nové kompetence, 

tvoří a jsou iniciativní; 

a to například těmito aktivitami: 

- tvorba materiálů, pomůcek, šablon, zařazování projektového 

vyučování 

- pořádání soutěží, 

- realizace žákovských projektů, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zvýšením úrovně klíčových kompetencí, 

- zlepšením výsledků relevantních měření. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Cíl 1.1.2. Rozvinout kompetence pedagogických pracovníků i pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- máme velký nedostatek kvalifikovaných pedagogů pro vybrané obory 

(matematika, jazyky, 1. stupeň i další), 

- ne všichni pedagogové mají dostatečné kompetence k rozvoji 

vybraných klíčových kompetencí žáků (např. podnikání a iniciativa, 

znalost cizích jazyků, znalosti v oboru IT  a další); 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- umíme nabídnout vhodným kandidátům smysluplné, motivující a 

finančně odpovídajícím způsobem (v rámci možností zřizovatele) 

ohodnocené zaměstnání, 

- vyučující rozvíjí své kompetence a komunikační dovednosti a aktivně 

je využívají ve výuce, 

- pedagogové aktivně spolupracují s žáky; 

a to například takto: 

- spolupráce s pedagogickými fakultami a budoucími pedagogy, 

- podpora začínajících pedagogů, 

- spolupráce s rodilými mluvčími, 

- vytváření podmínek pro další rozvoj pedagogů (nejen ve vazbě na 

kariérní řád), 

- využívání nástrojů (finanční i nefinanční) motivace, 

- vzdělávání a metodická podpora učitelů, 

- kreativní vzdělávání pedagogů – absolvování kurzů zaměřených na 

praktické využití polytechnického vzdělávání, i v dalších oborech, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;  

a dosažení cíle se projeví: 

- pokrytím poptávky škol po pedagogických i dalších pracovnících, 

- kvalitnější prací pedagogů, kteří v praxi uplatňují nově získané 

kompetence. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Oblast 1.2. - Podmínky pro kvalitní vzdělávání každého žáka 

 

  

Cíl 1.2.1. Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého žáka 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- ve třídách je vysoký počet dětí, 

- děti pocházejí z různých prostředí, mají různé vzdělávací potřeby a 

především různé dispozice a schopnosti k učení, 

- že učivo můžeme zvládnout všichni, ale každý z nás k tomu potřebuje 

jiný čas (B.S.Bloom); 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- jsme schopni zajistit společné a efektivní vzdělávání dětí s rozdílnou 

úrovní schopností, 

- umíme vytvářet učební prostředí a používat vhodné nástroje na 

základě individuálních potřeb žáků, 

- v rámci dostupných možností maximálně zefektivňujeme výuku, 

abychom podpořili osobní rozvoj každého žáka, 

- každému žákovi je poskytována konkrétní a konstruktivní zpětná 

vazba, 

- pedagogové rozpoznají nejen vědomosti a dovednosti jednotlivých 

dětí a žáků s ohledem na jejich nadání a potřeby k rozvoji, ale také s 

ohledem k jejich pojetí učiva a stylům učení, 

a to například takto: 

- podpora a využívání individuálních praktických zkušeností každého 

žáka. 

- využívání inovativních forem, metod a organizace výuky – např. 

mastery learning, flipped learning, metody aktivního učení, metody 

kritického myšlení, metody kooperativního učení  apod., 

- dělení tříd do více skupin, 

- vzdělávání a metodická podpora učitelů, 

- zavádění formativního hodnocení a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.), 

- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Slabá: 

-  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Cíl 1.2.2. Pokročit ve vytváření fungujícího a udržitelného inkluzivního prostředí 

pro žáky se specifickými potřebami 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- máme nedostatek asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a 

psychologů, školních asistentů, 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- školy jsou schopny po personální, metodické i technické a materiální 

stránce zabezpečit kvalitní výuku dětí a žáků v souladu s jejich 

specifickými potřebami, 

- děti a žáci s potřebou podpůrných opatření jsou začleněni do 

zájmového a neformálního vzdělávání; 

a to například takto: 

- podpora začínajících i stávajících pedagogů, asistentů a speciálních 

pedagogů, vytváření podmínek pro jejich další rozvoj, 

-  vzdělávání a metodická podpora učitelů v oblasti inkluzívního 

vzdělávání spočívajícího v zavádění adekvátních metod práce s žáky 

s potřebou podpůrných opatření, 

- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a 

potenciál každého dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k 

jeho rozvoji, 

- spolupráce s odbornými pracovišti a dalšími odborníky (pracovníci 

pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických 

center a dalšími, včetně organizací pracující s dětmi a žáky s odlišným 

mateřským jazykem), 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.), 

- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání, 

- zvýšením počtu úspěšně inkludovaných dětí, 

- zvýšením počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

Střední: 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Slabá: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Oblast 1.3. - Zvyšování efektivity vzdělávání 

 

  

Cíl 1.3.1. Zavést a sdílet osvědčené inovativní pedagogické postupy a přístupy 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- pedagogika je živá věda, která se neustále vyvíjí a zahrnuje mnoho 

různých směrů, 

- ne každá inovace je přenositelná, funkční a na jejím konci je 

požadovaný výsledek, 

- inovace jsou celospolečenskou záležitostí a je možné vycházet 

z příkladů dobré (i špatné) praxe u nás i v zahraničí, 

- v souvislosti s rozvojem informačních technologií se významně mění i 

možnosti a formy organizace výuky, resp. celého vzdělávání; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- pedagogové aktivně sledují rozvoj svého oboru, trendy a inovace, 

stejně tak rozvíjejí své pedagogické kompetence zejména ve vztahu 

k efektivní didaktické transformaci svého oboru, 

- pedagogové se nebojí zavádět inovace do výuky, 

- inovace jsou zaváděny s rozmyslem, jasným cílem a jsou efektivně 

řízeny a monitorovány jejich dopady, 

- informační a komunikační technologie jsou všem pedagogům více 

dostupné (a pedagogové jsou více přístupni je využívat); 

a to například takto: 

- příklady dobré praxe a přenos zkušeností, 

- vzdělávání pedagogů, ředitelů škol, stáže, exkurze, 

- rozvoj inovačního prostředí a nástrojů k podpoře vzniku a přenosu 

inovací,  

- vzdělávání pedagogů ve využívání ICT technologií ve výuce, 

- rozvoj dovedností pro efektivní realizaci distanční výuky, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.), 

- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

Slabá: 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Cíl 1.3.2. Rozvíjet a využívat možnosti vzdělávání žáků i mimo školní lavice 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- vzdělávání dětí se neodehrává pouze ve školních lavicích, ale 

významnou složku vzdělávání tvoří neformální (organizované mimo 

školu) a informální (neplánované a spontánní) vzdělávání, 

- mimoškolní vzdělávání často vede k jiným dovednostem a 

kompetencím než vzdělávání formální, resp. rozvíjí různé jejich části, 

- na území Prahy 11 je bohatá nabídka mimoškolního vzdělávání 

(sportovní kluby, umělecké školy, knihovny, volnočasové neziskové 

organizace, dětské oddíly, ale i kulturní instituce a další), 

- máme podmínky pro rozvoj kompetencí a gramotností v mimoškolních 

aktivitách; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- dochází k cílenému a účelnému využívání možností mimoškolního 

vzdělávání a to jako plnohodnotné součásti rozvoje klíčových 

kompetencí dětí a žáků, 

- školy i učitelé chápou význam mimoškolního vzdělávání a umí jej 

vhodně zahrnout do výuky a umějí dále pracovat s jeho výstupy a 

výsledky, 

- organizace mimoškolního vzdělávání jsou relevantním a rovnocenným 

partnerem škol, společně dbají o provázanost a kvalitu vzdělávání; 

a to například takto: 

- podpora žáků v jejich mimoškolních aktivitách a využívání výsledků 

těchto aktivit, 

- rozvoj školních klubů, družin, knihoven, středisek volného času a 

dalších forem smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, 

- návštěvy kulturních akcí, výstav, exkurzí, pořádání akcí, festivalů, 

- podpora rozvoje nabídky mimoškolního vzdělávání, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.), 

- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Střední: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 
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Priorita 2. – Prostředí  

 Oblast 2.1. - Spolupráce a komunikace 

Cíl 2.1.1. Navázat a rozvinout spolupráci a dlouhodobá partnerství 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- sdílení zkušeností pedagogických pracovníků i ředitelů škol mezi více 

školami i dalšími subjekty přispívá k jejich dalšímu profesnímu rozvoji, 

- společné vzdělávání pedagogů z různých škol může snížit 

ekonomickou náročnost a přispívá k rozvoji další spolupráce, 

- spolupráce s podnikateli není rozvinuta, 

- vnímáme potřebu systematické spolupráce škol navzájem, spolupráce 

s podnikateli a subjekty zajišťujícími volnočasové aktivity, 

- žáci svojí účastí na aktivitách s partnerskými subjekty získávají 

zkušenosti a nové kontakty z partnerských škol a dalších institucí, 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- pedagogové sdílejí poznatky mezi sebou (nejen v rámci jedné školy), 

- sdílíme dobrou praxi a spolupracujeme mezi sebou, 

- máme bohatou síť partnerské spolupráce (školy, zaměstnavatelé a 

další), kterou společně a ku prospěchu všech zúčastněných vhodně 

využíváme a dále rozvíjíme, 

- rodiče se více zapojují do aktivit škol; 

a to například takto: 

- cílená strukturovaná spolupráce mezi pedagogy, 

- besedy, návštěvy pracovišť, exkurze, poznávací zájezdy apod., 

- školní, meziškolní a otevřené soutěže, 

- studijní pobyty (nejen žáků, ale i pedagogů a ředitelů škol), 

- spolupráce s podnikateli na projektech, společné dílny a workshopy,  

- sdílení zkušeností, dlouhodobá spolupráce, stáže, 

- společné vzdělávání pedagogických pracovníků a ředitelů škol, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet zapojených dalších subjektů, počet nově 

realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením dlouhodobé spolupráce, 

- rozšířením nabídky vzdělávacích aktivit. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Slabá: 

- Rozvoj digitálních kompetencí 
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Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- dobrá informovanost všech zájmových skupin je kritickým faktorem 

vytváření a rozvoje otevřeného a důvěryhodného prostředí, 

- chceme podpořit rozvoj nabídky vzdělávání a informovanost o ní, 

včetně zájmového a mimoškolního vzdělávání, 

- pro diskusi, analýzy, strategie, plánování a rozhodování potřebujeme 

dostatek relevantních dat; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- školy i další vzdělávací instituce jsou otevřené nejen dětem, rodičům 

ale i dalším zájemcům a široké veřejnosti, kterým poskytují dostatek 

informací, a aktivně je zapojují do života organizace, 

- rodiče jsou informováni a zapojeni do života škol, 

- máme dostatek vhodných a relevantních informací o výsledcích 

vzdělávání i systémů jeho řízení a tyto informace aktivně využíváme ke 

zlepšení kvality vzdělávání i řízení jeho systému, 

- dlouhodobě se zvyšuje důvěra všech aktérů včetně nadřízených 

orgánů, rodičů a veřejnosti v pedagogické pracovníky; 

a to například takto: 

- rozvoj informačních kanálů, jejich udržování a aktualizace, 

- akce pro veřejnost, partnerské a spolupracující organizace i další 

subjekty, 

- cílené získávání zpětné vazby a podnětů od uživatelů služeb 

vzdělávání (děti, rodiče, navazující stupně škol, zaměstnavatelé a 

další), 

- práce s daty, 

- různé techniky zapojování veřejnosti – od informování, přes konzultace 

až po přímé zapojení do procesů řízení vzdělávání, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zvýšením spokojenosti, důvěry a angažovanosti zájmových skupin. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Střední: 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Slabá: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
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Cíl 2.1.3. Rozvoj spolupráce rodiny a školy 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- rodiče jsou nedílnou součástí procesu vzdělávání dětí, 

- na všech ZŠ mají rodiče možnost být voleni do Školské rady a dle 

rozsahu jejích kompetencí daných zákonem se podílet na správě 

školy, případně se dobrovolně organizovat ve spolcích rodičů,  

- školy zpravidla již mají své webové stránky a využívají i další 

elektronické nástroje komunikace a tyto jsou důležitým informačním 

zdrojem pro rodiče, 

- tyto informační zdroje mají rozdílný rozsah a kvalitu, informace nejsou 

vždy snadno dohádatelné;  

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- jsou pravidelně mapovány potřeby a očekávání rodičů a stav úrovně 

komunikace s rodiči,  

- je podporována otevřenost škol rodičům a budování vztahů, 

postavených na vzájemném respektu, 

- je posilována role školy jako komunitního centra, 

- je maximálně využíván potenciál technologií pro posílení 

informovanosti rodičů a kvality komunikace rodiny a školy;  

a to například takto: 

- vzděláváním pracovníků škol v komunikaci s rodiči a dovednostech 

zapojování rodičů, 

- podporou konaných akcí pro rodiče, rozšířením komunitních a 

vzdělávacích aktivit pro rodiče (kavárny, akce pro rodiče, rodiče s 

dětmi apod.), 

- transparentním vyhlašováním volby zástupců rodičů do školské rady a 

zveřejňováním zápisů ze zasedání školských rad, 

- zkvalitněním elektronické komunikace a využitím dalších technologií 

pro informování (webové stránky, elektronická administrace atp.),  

- pořádáním festivalu moderních přístupů a inovací ve vzdělávání 

- dotazníkovými šetřeními mezi rodiči. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: počet zapojených škol, 

počet nově realizovaných projektů; a dosažení cíle se projeví: zvýšením 

zapojením rodičů do procesu vzdělávání a činnosti školy a schopností škol 

lépe a efektivněji komunikovat s rodiči. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Oblast 2.2. - Podpora 

 

  

Cíl 2.2.1. Zvýšit efektivitu řízení a nepedagogických činností 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- školy i další organizace fungují v legislativně složitém prostředí, které 

se velmi často mění a vytváří tak velkou míru nejistoty a 

nepředvídatelnosti, 

- vzdělávání je zatíženo velkým množstvím administrativy, která 

negativně ovlivňuje možnosti ředitelů i pedagogických pracovníků 

věnovat se hlavnímu poslání jejich práce (řízení, vzdělávání apod.), 

- školy samy právě díky své vlastní přetíženosti nemají možnost (a 

schopnost) zabývat se zefektivněním svých (zejména) 

nepedagogických činností spojených se zajištěním výuky a chodu 

školy; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- jsme schopni (časově i kompetenčně) se zabývat efektivitou činnosti 

škol, identifikovat bariéry a pracovat na jejich minimalizaci, 

- všude tam, kde je to možné, umíme ředitelům i pedagogickým 

pracovníkům snížit administrativní zátěž na nezbytné minimum, 

- vzájemně spolupracujeme a usilujeme o optimalizaci činností, včetně 

jejich sdílení, 

- společně spolupracujeme na efektivním využívání lidských zdrojů, 

které máme k dispozici; 

a to například takto: 

- analýzy, rozbory, audity, 

- sdílení činností tam, kde je to účelné a ekonomické, 

- besedy, semináře, hodnotící setkání, 

- spolupráce s externími subjekty, 

- vzdělávání a podpora ředitelů škol, pracovníků OŠK, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zvýšením kvality vzdělávání, 

- schopností škol lépe a efektivněji řídit svoji činnost. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 



 

  // 25 
 

Cíl 2.2.2. Zavést a aktivně využívat nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- chceme nabízet kvalitní vzdělání a dělat dobře svoji práci, 

- nejsme schopni efektivně sbírat a využívat (tzv. vytěžovat) data ze 

systému vzdělávání, 

- hodnocení kvality je náročný proces, do kterého by mělo být zapojeno 

co nejširší spektrum zájmových skupin, 

- máme různé (i negativní) zkušenosti s různými snahami o hodnocení 

škol a jejich kvality; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- budou vytvořeny podmínky pro zavedení systému hodnocení kvality 

škol a úsilí o zajištění kvality je součástí každodenního života škol i 

dalších vzdělávacích institucí, 

- většina ředitelů škol i pedagogů chápe hodnocení kvality jako nástroj 

dalšího rozvoje nikoliv kontroly jejich činnosti, 

- máme dostatek informací a zdrojů, na základě kterých probíhá 

diskuse o kvalitě vzdělávání, které se účastní jak poskytovatelé, 

zadavatelé (zřizovatelé), tak i všichni relevantní partneři, 

- jsme otevřeni vnějšímu prostředí, umíme pracovat s konstruktivní (ale 

i nekonstruktivní) kritikou, školám je poskytována zpětná vazba, 

- sledujeme, vyhodnocujeme a plánujeme činnosti a kroky v oblasti 

vzdělávání, a to jak ve většině škol, tak všichni společně; 

a to například takto: 

- efektivní nakládání s informacemi a daty, 

- ověřování a zavádění osvědčených praktik a nástrojů hodnocení 

kvality, 

- besedy, semináře, hodnotící setkání, 

- spolupráce s odbornými externími subjekty, 

- vzdělávání a podpora koučů, mentorů, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením systému řízení a procesů ve vzdělávání prostřednictvím 

sledování trendů na základě dat, 

- zvýšením úrovně klíčových kompetencí, 

- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání, 

- zvýšením spokojenosti, důvěry a angažovanosti zájmových skupin. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Priorita 3. – Infrastruktura a vybavení 

Oblast 3.1. - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

 

Cíl 3.1.1. Rozšířit a modernizovat infrastrukturu 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- ve správním obvodu Prahy 11 žije přes 84 tis. obyvatel a je jedním z 

nejhustěji zalidněných míst v Česku, 

- okrajové části Prahy (rozuměno i na území Středních Čech) se velmi 

rychle rozvíjejí a zvyšuje se počet obyvatel v přirozeném spádovém 

území Prahy 11, 

- část infrastruktury je zastaralá a nevyhovující (technicky a stavebně), 

- občanská vybavenost v oblasti vzdělávání (nebo ve vztahu k ní) není 

dostačující, 

- na území MČ Prahy 11 se nenachází dostatečný počet kulturně-

společenských zařízení s velkými sály; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- ve správním obvodu Prahy 11 je dostatek škol, školských i 

neškolských (zájmové, neformální vzdělávání) zařízení pokrývajících 

skutečné potřeby obyvatel daného území, 

- budovy a další infrastruktura (nové i stávající) jsou v technicky 

vyhovujícím a ekonomicky dlouhodobě udržitelném stavu; 

a to například takto: 

- rekonstrukce a modernizace budov a další obslužné infrastruktury, 

- zateplování budov a snižování jejich energetické náročnosti, realizace 

zelených střech, 

- výstavba nových objektů ve vazbě na potřeby uživatelů vzdělávání (tj. 

nejen počet dětí, ale i potřeby rodičů, územní dostupnost apod.), 

- podporou navýšení kapacit předškolního vzdělávání a zařízení pro 

poskytování péče o děti, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením (tj. nejen zvýšením) kapacit pro poskytování vzdělávání, 

- zvýšením kvality občanské vybavenosti a kvality života ve správním 

obvodu Prahy 11. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

Slabá: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
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Cíl 3.1.2. Vybudovat či modernizovat odborné učebny, laboratoře a další specifické 

vzdělávací prostory 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- infrastruktura a vybavení škol, školských i neškolských zařízení 

zastarává, 

- se zvyšují nároky na vzdělávání (nejen) v oblasti polytechnického 

vzdělávání, 

- odborné učebny a další specializované vzdělávací prostory jsou jednou 

z nezbytných podmínek pro dosažení kvality vzdělávání; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- školy disponují plně vyhovujícími učebnami pro polytechnické 

vzdělávání, jazykové vzdělávání, informatiky a dalších, 

- jsme schopni využívat nové možnosti (např. robotika, LEGO apod.). 

a to například takto: 

- rekonstrukce a stavební úpravy objektů, 

- modernizace zařízení a vybavení, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.) v relevantních 

oborech, tj. zejména polytechnické vzdělání, matematická gramotnost, 

cizí jazyky 

- celkovou modernizací zařízení a vybavení počtu škol a školských 

zařízení na území MČ Prahy 11. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Slabá: 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Oblast 3.2. - Vybavenost 

 

  

Cíl 3.2.1. Zajistit moderní zařízení a vybavení pro realizaci výuky a vzdělávání 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- nároky na vybavenost škol jsou velmi vysoké a neustále se zvyšují, 

- je nezbytné zajistit údržbu a pravidelnou obnovu vybavení tak, aby 

odpovídalo požadavkům na praktické a efektivní vzdělávání, případně 

vzdělávání distanční, 

- vybavenost je největší investiční prioritou většiny škol ve správním 

obvodu; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- kmenové učebny jsou vybaveny základními technologiemi pro 

efektivní využívání ICT (žáci i učitelé), 

- školy jsou dostatečně vybaveny pro zajištění kvalitního vzdělávání v 

„technologicky náročnějších“ oblastech – zejména polytechnické 

vzdělávání a cizí jazyky, 

- školy jsou vybaveny zařízeními pro distanční výuku včetně zajištění 

těchto zařízení pro potřebné žáky na distanční výuku, 

- školy dokáží efektivně využívat pořízené vybavení; 

a to například takto: 

- nákup vybavení – např. interaktivní tabule, tablety, audio a video 

materiály, multimediální materiály, časopisy, nástěnné mapy atp., 

- modernizace vybavení počítačových a multimediálních učeben, 
- vybavení školních dílen přístroji, stroji, nářadím a materiálem, 
- spolupráce mezi školami – např. sdílení a vzájemné využívání 

(náročnějšího) vybavení a pomůcek, 
- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.) v relevantních 

oborech, tj. zejména polytechnické vzdělání, matematická gramotnost, 

cizí jazyky, 

- zvýšením využitelnosti / vytíženosti vybavení a techniky. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Slabá: 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Cíl 3.2.2. Zajistit technologickou připravenost a soběstačnost vzdělávacích 

institucí 

Popis cíle Vědomi si toho, že: 

- máme slabé personální zajištění správy SW a HW, 

- technologie se rychle vyvíjejí (a zároveň rychle stárnou ty stávající), 

- konektivita škol je často limitujícím faktorem pro efektivní využívání 

ICT; 

chceme dosáhnout stavu, kdy: 

- ICT infrastruktura škol nebude zastaralá a bude průběžně 

obnovována, 

- školy budou připojeny k širokopásmovému internetu s dostatečnou 

kapacitou sítě, 

- ve školách bude kompletní pokrytí wi-fi, 

- bude zajištěna odborná správa HW a SW pro všechny školy; 

a to například takto: 

- rozvoj technologického vybavení, 

- modernizace infrastruktury sítě školy (server, síť, optické kabely, 

záložní disky aj.), 

- zajištění vnější i vnitřní konektivity, vytvoření podmínek pro připojení 

velkého počtu elektronických zařízení (žáci i učitelé), 

- pravidelná obnova ICT (HW i SW) vybavení, 

- efektivní správa infrastruktury, 

- využívání principu sdílení – HW, SW, služby, 

- a další. 

Indikátory Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat: 

- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů; 

a dosažení cíle se projeví: 

- zlepšením podmínek a aktivnějším využíváním ICT ve výuce, 

- schopností škol využívat aktuální nabídku digitálních zdrojů (aplikace, 

služby a digitální vzdělávací zdroje obecně. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná: 

- Rozvoj digitálních kompetencí 

Střední: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Slabá: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP 

se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

 
 
 
 

                                        Cíle MAP 
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1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3 2.2.1. 2.2.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.2.1. 3.2.2. 

P
ov

in
né

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita XX XX X XXX XXX XXX XX XXX XX XX XXX XX XX XX X 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání XXX XXX XXX X XX XX XX X X XX XXX X XX XX XX 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

XXX XX XXX XXX XX XX XX XXX 
XXX 

XX XXX XX XX XX X 

D
op

. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XX XX XX XXX X XX XX X 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání XXX XXX XXX X XXX XX XXX X XX XX XXX X XXX XXX XX 

V
ol

ite
ln

é 

Rozvoj digitálních kompetencí XXX XXX XXX X XXX XX X XX XXX XX XXX X XXX XXX XXX 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X XX XX XXX X XXX XXX XX 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků XX XX XX XX X XXX XX XXX XXX XX XXX X X X X 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků XX XX X X X XXX XX XX XX XX XXX XXX X X X 
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Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z OP PPR a OP 

VVV 

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR 

zpracovaný pro území MAP Praha 11 

Neinvestiční priority - seznam projektových záměrů pro neinvestiční intervence zpracovaný 

pro území MAP Praha 11 


