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Nejsou MAPy jako MAPy
aneb
MAPujeme regionální vzdělávání v Libereckém kraji
Místní akční plány vzdělávání (MAP) = projekty na rozvoj kvalitního
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v předškolním, základním,
zájmovém a neformálním vzdělávání

komunikace

MAP

otevřenost

úředníci
školy

učitelé

plánování
spolupráce
dohoda

zřizovatelé

rodiče,
děti

ZUŠ, DDM, knihovny, ...

Jaký to má smysl?

rodiče,
děti

bezpečné prostředí, rozvoj potenciálu
každého žáka
úspěch pro každého žáka
zapojení se do života školy
více informací o příležitostech pro
rozvoj žáků
platforma pro otevřenou komunikaci

ZUŠ, DDM, knihovny, ...
spolupráce mezi formálním
a neformálním vzděláváním
inspirace pro ostatní
místní potřeby
sdílení zkušeností, zdrojů

společné setkání
sdílení zkušeností, sil
spolupráce
rozvoj spolupráce s rodiči
společné vzdělávání

školy

MAP

učitelé
úředníci
zřizovatelé

spolupráce
sdílení zkušeností, zdrojů
využití dat, informací, analýz
společné plánování

Co jsme vytvořili?
zmapovali jsme
území vzdělávání

našli jsme cíl

naplánovali jsme
cestu a jednotlivé
kroky

ANALÝZA ÚZEMÍ
fakta, data
STRATEGICKÝ PLÁN
vize a priority
AKČNÍ PLÁN
konkrétní aktivity

MAP

Liberecký
kraj
6 MAS
10 ORP
9 MAP

Některé obce z
Libereckého kraje patří
pod MAS z jiných krajů.

LAG Podralsko z.s.
MAS Podještědí, z.s.
MAS "Přiďte pobejt!", z. s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.
MAS Achát, z.s.

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Místní akční plány v čase
2016

2017

2021

2018

MAP I

2022

MAP II

MAP III
MAP IV

2026

2023

Podporujeme a rozvíjíme:

Místní akční plán Českolipsko
a Novoborsko II.

Předškolní vzdělávání a péče – semináře, workshopy…
Čtenářská a matematická gramotnost – školní
časopisy, čtenářské kluby, Hejného metoda, KVIRIN…

Projekt je realizován od 3. 5. 2018

do 2. 6. 2021 s rozpočtem 16,6 mil.

ZUŠ
6

Kč na 36 měsíců.

Realizuje LAG Podralsko, z. s.

Zapojené školy

ZŠ
42

Inkluzivní vzdělávání – rovné příležitosti, autismus…
MŠ
44

Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání a
EVVO – kroužky, robotika na školách, EVVO aktivity
(ekocentrum, Geopark Ralsko, ekoporadna Orsej…)
Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka
– rodilá mluvčí, projekty spolupráce, pomoc s projekty
ERASMUS

Konference Právo, děti,
kriminalita

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí –
semináře, konference na témata sociálních a obč.
kompetencí
Rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu – aktivity
ZUŠ, malotřídek, zaměřené na regionální identitu s
přesahem do všech podporovaných oblastí (čtenářská
gramotnost, EVVO…)
Sdílení zkušeností ředitelů málotřídních škol

http://map-cl-nb.cz/
https://www.facebook.com/mapclnb/

Podpora dětí a žáků s autistickým spektrem

100 aktivit / 100 akcí / 2 konference

Místní akční plán
Frýdlantsko II.

Podporujeme a rozvíjíme:

Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022
s rozpočtem 10,5 mil. Kč na 48 měsíců.
Realizuje MAS Frýdlantsko, z. s.

Zapojené školy

Dílny čtení, to nic není

Knihosaurus

ZŠ
15

ZUŠ
2

Spolupráce škol a knihoven
MŠ
14

Knihosaurus, Dílny čtení
Místně zakotvené učení - Příběhy našich
sousedů
Žákovské parlamenty
Lektorky FIE pro školy
Podpora investic ve školách
Regionální konference pro pracovníky ve
vzdělávání

https://www.mapfrydlantsko.cz/c.cz/
https://www.facebook.com/mapka.frydlantska/

3 konference / 380 zapojených žáků

Podporujeme a rozvíjíme:

Místní akční plán
Jilemnicko II.

Klima školy - program na podporu klimatu třídy
na ZŠ

Projekt je realizován od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022
s

rozpočtem

10,5

mil.

Kč

na

Realizuje MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

48

měsíců.

Zapojené školy

ZUŠ
2

Klub ředitelů ZŠ (6 dvoudenních akcí)
Další vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ (71 akcí)

ZŠ
17

MŠ
18

Setkávání malotřídek (i s ORP Vrchlabí)
Klub ředitelek/vedoucích učitelek MŠ
(6 dvoudenních akcí)
MAPí knihovna - sdílená odborná pedagogická
literatura (1 147 ks)

Klima školy

MAPí kabinet - sdílené didaktické pomůcky (238
ks)

Sdílený psycholog

Rodilý mluvčí AJ pro žáky ZŠ
Rodilý mluvčí AJ pro pedagogy jazyka
Polytechnické kroužky
Sdílený psycholog

www.maspridtepobejt.cz/index.php?lang=cz&menu=48/
https://www.facebook.com/MAPJilemnicko/

Podpora čtenářství (besedy se spisovateli)

čtenářský festival Mezi řádky

Podporujeme a rozvíjíme:

Místní akční plán II.
Jablonecko
Projekt je realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022
s rozpočtem 11,1 mil. Kč na 36 měsíců.
Realizuje MAS Podještědí, z. s.

Zapojené školy

Ucelené vzdělávací materiály
specifické pro oblast
Jablonecka.

ZŠ
16

Výjezdní kluby ředitelů
(7 akcí, 175 účastníků)

ZUŠ
1

Centra kolegiální podpory
(36 akcí, 879 účastníků)
MŠ
24

Aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti –
besedy a soutěže (15 akcí, 356 účastníků)
Kulaté stoly pro demokracii
Workshopy – řemesla regionu
(6 akcí, 1200 účastníků)
Podpora aktivit na rozvoj regionální identity
(S drakem Vikyšlapem po jabloneckých
rozhlednách, Ctnosti Vikyhrdinů po
Jizerských horách, NABOSO deník poutníka
po Jablonecku)

https://www.map-lbc-jbc.cz/
https://www.facebook.com/MAPJablonecko/

3 vzdělávací materiály

Podporujeme a rozvíjíme

Místní akční plán II.
Liberecko
Projekt je realizován od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2022

ZUŠ
3

s rozpočtem 12,3 mil. Kč na 36 měsíců.
Realizuje MAS Podještědí, z. s.

ZŠ
54

specifické pro oblast
Liberecka

Workshopy pro pedagogy (65 akcí /1 189 účastníků)
MŠ
38

Zapojené školy

Ucelené vzdělávací materiály

Kluby ředitelů (8 akcí / 200 účastníků)

Festival dobrých pedagogických zkušeností
(350 účastníků)
Kavárny pro rodiče (17 akcí / 386 účastníků)
Čtenářské dílny a workshopy (50 akccí)
Žákovské parlamenty
Podpora aktivit na rozvoj regionální identity (S
drakem Vikyšlapem po libereckých rozhlednách,
Ctnosti Vikyhrdinů po Liberecku, NABOSO deník
poutníka po Liberecku)
Dny polytechnického rozvoje (53 akcí, přes 2500
účatníků)

https://www.map-lbc-jbc.cz/
https://www.facebook.com/MAPLiberecko/

3 vzdělávací materiály

Podporujeme a rozvíjíme:

Místní akční plán
Semilsko II.

ZUŠ
2

Projekt je realizován od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022

Klub ředitelů (9 setkání)

s rozpočtem 9,1 mil. Kč na 48 měsíců.

Realizuje MAS Brána do Českého ráje, z. s.

MŠ
17
ZŠ
19

Zapojené školy

Rodilý

mluvčí

března

2022

úvazku

od

září
-

AJ

-

2018

na

0,5
do

všech

(5 škol, 1 den v týdnu)

roku

učebnice

práce

více

-

jak

podporu

2,5

15

Workshopy
účastníků)

a

semináře

pro

pedagogy

(20

/

340

Historiáda - celostátní soutěž (150 účastníků)
Učebnice "Můj domov - regionální učebnice Semilska,
Vysocka a Lomnicka" (2 000 ks)
Podpora polytechniky (3 odborné dny / 450 účastníků)
Burza učebnic a pomůcek

učitelů a odborníků v území
http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko-ii.html
https://www.facebook.com/groups/303399036723530/

čtenářské

Rodilý mluvčí AJ (5 škol, každý den v týdnu)

školách s druhým stupněm

Regionální

Aktivity
s
knihovnami
na
gramotnosti (60 akcí / 600 dětí)

Učebnice Můj domov

Podporujeme a rozvíjíme:

Místní akční plán
Turnovsko II.
Projekt je realizován od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2022
s

rozpočtem

12,4

mil.

Kč

na

48

měsíců.

Realizuje Obecně prospěšná společnost Český
ráj.

Zapojené školy

ZŠ
20

Inkluzivní vzdělávání

ZUŠ
1

Otevřená škola
MŠ
23

Podpora ředitelů MŠ (15 akcí)
Podpora ředitelů ZŠ (17 akcí)
Rozvoj gramotností a kompetencí

Metodická podpora školám
Aktivity v oblasti podpory
čtenářské gramotnosti

Polytechnické vzdělávání
Tvořivost, iniciativa a podnikavost - 13 nových
kroužků pro děti
Metodická podpora školám
Formativní hodnocení

http://www.mapturnovsko.cz/
https://www.facebook.com/mapturnovsko/

30 akcí pro pedagogy / 550 účastníků

Místní akční plán
Tanvaldsko II.

Podporujeme a rozvíjíme:
ZUŠ
1

Projekt je realizován od 1. 4. 2019 do 30. 3. 2022
s rozpočtem 9,3 mil. Kč na 36 měsíců.
Realizuje MAS Tanvaldsko, z. s.

Zapojené školy

Formativní evaluace ve školách (12 škol)
MŠ
11

ZŠ
12

Supervize škol (5 škol)
Vzdělávací akce pro pedagogy (22 akcí)
Klub ředitelů (6 ředitelů)

Pořízení

3D

všechny školy

tiskáren

pro

Sdílené balíčky ICT pro MŠ a
ZŠ

Pořízení
pro ZUŠ

hudebních

https://www.masrt.cz/clanky/projekt-map-ii/
https://www.facebook.com/pg/MAP-Tanvaldsko

nástrojů

Kavárna pro rodiče
Aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti (13
akcí)
Pořízení balíčků ICT pro školy (3D tiskárny)
Polytechnické fórum pro pedagogy (8 akcí)

3D tiskárny pro všechny školy

Podporujeme a rozvíjíme:

Místní akční plán
Železnobrodsko II
Projekt je realizován od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2021

s rozpočtem 8,4 mil. Kč na 42 měsíců. Realizuje

MaPí knihovna - sdílená odborná pedagogická
knihovna (150 titulů)

ZUŠ
1

Mapí kabinet - sdílené didaktické pomůcky

MAS Achát, z. s.

Zapojené školy

ZŠ
6

Oblast ČG - čteme s rodiči, S

MŠ
7

Další vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ (46 akcí)
Polytechnické kroužky (20, kroužky 3D tisku)
Matematické kroužky, matematické soutěže

knížkou do života

Čtenářský klub

pro 9. tř. ZŠ,

Pravidelné setkávání platformy ředitelé MŠ
a ředitelé ZŠ

kroužky 3D tisku a nákup 3D

Aktivity pro rodiče (8 akcí)

Vydání zpravodaje a Komiksu

Podpora rovných příležitostí (Den Dětí, Den plný
dobrodružství, Den Rodin, Fantazie s MASkou,
koncerty)

Oblast MG - matem. soutěže
Podpora polytechnické gr. tiskáren do všech ZŠ,

http://mas-achat.cz/map2/
https://www.facebook.com/MAPZeleznobrodsko/

Čteme s rodiči, Knížka do života

Něco ze statistiky...
V Libereckém kraji je celkem

prostřednictvím jednotlivých projektů MAP je v
Libereckém kraji zapojeno celkem:

239 MŠ
204 ZŠ
20 ZUŠ

170 MŠ (71 %)
190 ZŠ (93 %)
19 ZUŠ (95 %)
průměrně je v každém MAP zapojeno 19 MŠ
(rozptyl 7-38), 22 ZŠ (6-54)
a 2 ZUŠ (1 - 6)

ORP
největší ORP Liberec (38 MŠ, 54 ZŠ)

1 z 9 MAP pokrývá 2 ORP, ORP nemají stejnou
velikost

nejmenší ORP Železný Brod (7 MŠ, 6 ZŠ)

Něco ze statistiky...
7 z 9 MAP má i nepovinné pracovní skupiny
(nejčastěji zájmové a neformální vzdělávání a
předškolní vzdělávání)
mezi aktivitami spolupráce vede podpora
polytechniky, regionálního povědomí, čtenářské
gramotnosti a sdílení zkušeností
velikost MAP se pohybuje od 8,4 do 16.6 mil. Kč
celkem se prostřednictvím projektů MAP v
Libereckem kraji investuje na zlepšení kvality
vzdělávání 100,2 mil. Kč
průměrná částka na 1 MAP činí 11,13 mil. Kč

MAP a MAS pomáhají školám
Místní akční skupiny pomohly školám v období 2014 - 2021̈ k
finančním prostředkům i z dalších dotačních programů. Díky
nim bylo podpořeno regionální vzdělávání v Libereckém kraji
více než 650 miliony korun.
Finanční prostředky do vzdělávání regionálního
školství v Libereckém kraji
PRV
22,7

OPZ
32,0

MAP II
100,2

IROP
109,8

Šablony
I
102,6

Šablony
II
172,9

Částky jsou uvedeny v mil. Kč

Projekty zjednodušeného financování pro školy v
rámci OP VVV (personální podpora, DVPP,
spolupráce, ...)
OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
IROP
Integrovaný regionální operační program investice do škol (odborné učebny, zvyšování
kapacity škol)

MAP I
27,0

Šablony
III
91,0

Šablony

PRV
Program rozvoje venkova (rekonstrukce,
modernizace, vybavení škol)
OP Z
Operační program Zaměstnanost - podpora
prorodinných opatření (školní kluby, družiny,
tábory)

Krajská síť MAS
Libereckého kraje

Tisková konference
projektů MAP
Libereckého
kraje
18. 1. 2022

