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Úvod 
 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Železný Brod je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho snahou je nastartovat dlouhodobou a 
plnohodnotnou spolupráci mezi všemi aktéry z oblasti vzdělávání, vytvořit partnerství jako platformu 
pro výměnu zkušeností a názorů. 
 
 Principy pro MAP Železnobrodsko II respektují základní principy komunitního plánování: 

 

• Partnerství 

• Spolupráce 

• Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů 

• Otevřenost 

• Udržitelnost 
 
 
Jedním z prvních kroků při realizaci projektu MAP Železnobrodsko II je identifikace subjektů / aktérů, 
ovlivňujících oblast vzdělávání v území, tedy i dotčené veřejnosti. 
 
Partnery/zapojenými subjekty do projektu jsou zástupci následujících cílových skupin. 
 

Cílové skupiny a jejich očekávání:  

• Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení – finanční prostředky pro školy a školská zařízení, 
příležitosti pro setkávání ředitelů k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci, 
metodická, právní a manažerská podpora škol, podpora pro nové metody vzdělávání a hodnocení 
žáků, posílení role vlastního hodnocení školy, vzdělávání pedagogů 
 

• Zřizovatelé škol a školských zařízení (obce, města) – finanční prostředky pro školy a školská 
zařízení, spokojenost všech klíčových aktérů (děti a žáci, jejich rodiče, pedagogové, občané obce) 
s fungováním školy, metodická, právní a manažerská podpora škol 
 

• Rodiče dětí a žáků – kvalitní výuka, spokojenost jejich dětí se školou, motivující, bezpečné, 
podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a 
rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka, snížení diskriminace ve škole i mimo ni, 
informace o příležitostech pro rozvoj dětí a žáků ve škole i mimo školu, větší zapojení do života 
školy, rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, platforma pro otevřenou komunikaci 
 

• Děti a žáci – spokojenost se školou, uzpůsobení výuky svým potřebám, motivující, bezpečné, 
podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a 
rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka, snížení diskriminace ve škole i mimo ni. 
 

• Pedagogičtí pracovníci – příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů k vzájemným konzultacím, 
výměně zkušeností a spolupráci, vzdělávání pedagogů, podpora pro nové metody vzdělávání a 
hodnocení žáků, posílení role vlastního hodnocení školy, rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení 
rodičů do života školy, podpora škol rodiči, místní a komunikativní podpora při organizaci 
spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů 
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• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže – rozvoj spolupráce se 
školami, zvýšený zájem dětí a žáků o neformální a zájmové vzdělávání, finanční prostředky pro 
rozvoj organizace 
 

• Pracovníci organizací poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků – zvýšený zájem 
pedagogů o další vzdělávání, zavádění nových metod vzdělávání žáků 

 

•  Široká veřejnost (do značné míry se překrývá s výše uvedenými skupinami) – finanční prostředky 
pro oblast vzdělávání, motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i 
mimo školu pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka, 
snížení diskriminace ve škole i mimo ni 

 

• Odborní lektoři spolupracující v rámci vzdělávacích aktivit – zvýšený zájem pedagogů o další 
vzdělávání, zavádění nových metod vzdělávání žáků 

 
Seznam aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let na území ORP Železný Brod je pravidelně a dle 
aktuálních potřeb aktualizován. 
 
Nositelem a realizátorem projektu Místní akční plán Železnobrodsko II je MAS Achát z.s. se sídlem 
Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice. 
 
 
Dále dokument obsahuje seznam aktérů zapojených do projektu MAP Železnobrodsko II.  
 
 
Všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení byli osloveni k aktivní účasti na realizaci projektu 
(členství v pracovních skupinách a Řídicím výboru MAP, semináře, workshopy). 
 
  
Kromě vedoucích pracovníků škol a školských zařízení se aktivit projektu mohou účastnit 
pedagogové, nepedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků a samotné děti a žáci. 
 
 
Zástupci všech škol a školských zařízení se účastní setkání, vzdělávacích aktivit (budování znalostních 
kapacit). 
 
 
Každá škola a školské zařízení má svého zástupce v rámci podaktivity č. 2. 7 (podpora škol v 
plánování). 
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Seznam škol a školských zařízení zapojených do projektu 

 

Škola Ředitel Zástupce ředitele Telefon E-mail 

ZŠ Železný Brod, Školní 700 Mgr. Zdeněk KUČERA  Mgr. Malinová Soňa 483 389 063 1zszelbrodjbc@iol.cz 

ZŠ Železný Brod, 
Pelechovská 800 Mgr. Milan HLUBUČEK Mgr. Tomáš Hartl 484 355 501 skola@zspelechovska.cz 

MŠ Železný Brod, Slunečná 
327 Eva DVOŘÁKOVÁ Jitka Hušková 483 389 462 msslunickozb@volny.cz 

MŠ Železný Brod, Na 
Vápence 766 Jitka JÍROVÁ Jitka Strnadová 739 572 089 info@msnavapence.cz 

MŠ Železný Brod, Stavbařů 
832 Helena KORECKÁ Ludmila Michlerová 778 493 489 spec.mszb@volny.cz 

ZUŠ Železný Brod, 
Koberovská 589 Mgr. Eva LÉDLOVÁ Tereza Hořínková 483 389 327 zuszb@email.cz 

SVČ Železný Brod, Jiráskovo 
nábř. 366  Jitka ŠÍRKOVÁ Lenka Cincibusová 778 494 827 ddm.zb@seznam.cz 

ZŠ Koberovy 1 Mgr. Petr FLÉGR 
Mgr. Miroslava 
Bičíková 487 354 612 zskoberovy@koberovy.cz 

MŠ Koberovy 140 Iva RUTKOVSKÁ Martina Erbenová 487 354 613 mskoberovy@koberovy.cz 

ZŠ Pěnčín 22 Mgr. Martin ZICHÁČEK Martina Ferstlová 483 397 027 skola@zspencin.cz 

MŠ Pěnčín 62 Hana PEŠKOVÁ Andrea Dubská 483 390 487 Skolka.pencin@volny.cz 

ZŠ a MŠ Huntířov 63 Mgr. Miroslava KOPECKÁ Iva Jindráková 739 047 440 zshuntirov@volny.cz 

Masarykova ZŠ Zásada 264 Mgr. Václav HORÁČEK Mgr. Petra Veverková 483 385 182 skola@mzszasada.cz 

MŠ Zásada 326 Alena Vávrová Marie Zurčínová 483 385 206 mszasada@volny.cz 

      
 

Zástupci zřizovatelů mají své zastoupení v Řídicím výboru, který schvaluje dílčí kroky místního akčního 
plánu vzdělávání a také jeho finální podobu. Zástupci zřizovatelů mají své zastoupení i v pracovní 
skupině financování vzdělání. 
 
Předpokládá se jejich aktivní zapojení do přípravy plánu, přinášení podnětů pro řešení 
problematických oblastí vzdělávání v regionu i připomínkování průběhu tvorby Místního akčního 
plánu Železnobrodsko II a prohloubení spolupráce mezi zřizovateli a školami. 
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Seznam zřizovatelů 

 

MŠ/ZŠ/SVČ/ZUŠ Obec/město Příjmení  Jméno Telefon E-mail 

MŠ Koberovy Koberovy Kvapil Jindřich 603 980 970 starosta@koberovy.cz 

MŠ Na Vápence Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 

MŠ Pěnčín Pěnčín Paldusová  Vladimíra   483 397 028 starostka@pencin.cz 

MŠ Slunečná Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 

MŠ Stavbařů Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 

MŠ Zásada Zásada Princová  Andrea 483 385 188 starostka@zasada.cz 

SVČ Mozaika Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 

ZŠ a MŠ Huntířov Skuhrov Pavlata Tomáš 483 397 276 starosta.ou-skuhrov@volny.cz 

ZŠ Koberovy Koberovy Kvapil Jindřich 603 980 970 starosta@koberovy.cz 

ZŠ Pelechovská Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 

ZŠ Pěnčín Pěnčín Paldusová  Vladimíra 483 397 028 starostka@pencin.cz 

ZŠ Školní Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 

ZŠ Zásada Zásada Princová Andrea 724 184 674 starosta@zasada.cz 

ZUŠ Železný Brod Železný Brod Lufinka  František 602 648 193 starosta@zelbrod.cz 
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Závěr 

 
Jedním z principů projektu je i princip otevřenosti – projekt je přístupný pro další zájemce, kteří mají  
zájem o spolupráci v jakékoli oblasti související s realizací místního akčního plánu. 
 
Naší prioritou je zvýšit informovanost o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, 
spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním (sdílení dobré praxe), prohloubení 
spolupráce s neziskovými subjekty v oblasti vzdělávání a sociální oblasti, zohlednění místních potřeb 
a podpora zlepšení kvality vzdělávání.  
 
Výběrem aktérů vzdělávání do projektu MAP je rovněž naplněn princip spolupráce mezi zřizovateli,  
školami, organizacemi neformálního a zájmového vzdělání a rodiči.  
 
Způsob jejich zapojení respektuje princip zapojení veřejnosti. 
 
Zmínění aktéři mají možnost scházet se při nejrůznějších akcích pořádaných realizačním týmem MAP 
Železnobrodsko II a mají tak příležitost sdílet informace a vyměňovat si poznatky z praxe. 
  
Pravidelnou aktualizací internetových stránek projektu: www.mas-achat.cz/map2 
a facebookového profilu: MAP Železnobrodsko 
zajišťujeme přístup k informacím široké veřejnosti, pravidelně zveřejňujeme i tiskové zprávy v 
regionálních médiích a tisku. 
 
 
 
 
AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                       

                                                                                  
                                                                                                         
                                                           

   


