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Realizace projektu „Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání“ v novém roce 

 
Nový rok se již naplno rozběhl a realizace projektu, který v červnu 2016 zahájila MAS Krušné hory, o.p.s. 
ve spolupráci s Městem Ostrov projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách s 
názvem „Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Ostrov“, i nadále pokračuje. Projekt je 
financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řízeným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace o projektu získáte na stránkách http://www.mas-
krusnehory.cz/map/. 
 
I nadále probíhají setkání pracovních skupin, které jsou zaměřeny na tato témata - Předškolní 
vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka a Investice do rozvoje kapacit základních škol 
a aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR. Na těchto jednáních členové 
pracovních skupin diskutují o problematice daného tématu a zpracovávají akční plán, jenž napomůže 
dalšímu rozvoji vzdělávání na území ORP Ostrov. V rámci projektu vznikla v novém roce další pracovní 
skupina, která je zaměřena na prevenci školního neúspěchu. V rámci této skupiny se pravidelně 
setkávají zástupci aktérů vzdělávání (OSPOD, Městská policie, Policie ČR, Městský úřad Ostrov, školy, 
Člověk v tísni, o.p.s.), kteří společně vytvářejí „příručku“ pro řešení problémových situací žáků 
ohrožených školním neúspěchem a seznam aktivit vedoucích k rozvoji spolupráce mezi školami a 
ostatními aktéry vzdělávání na území ORP Ostrov. V únoru proběhl workshop pod vedením Mgr. Ivany 
Tormové z Pedagogicko-psychologické poradny s názvem „Klady a zápory společného vzdělávání“. 
V dalších měsících nás čeká několik dalších vzdělávacích aktivit a také pravidelné setkávání všech 
aktérů vzdělávání v rámci tzv. Kulatých stolů. Naplno také funguje Školský portál, kde je k nalezení 
mnoho zajímavých informací - http://www.huradolavic.cz/. 
 
Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, nebo jim tato oblast není lhostejná, se mohou 
podílet na vzniku Místního akčního plánu formou zapojení do pracovních skupin. Do projektu se může 
zapojit prakticky každý. Pro bližší informace kontaktuje manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou               
tel: 774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz nebo Alenu Semotamovou tel: 730 145 684, 
semotamova@mas-krusnehory.cz. 
 
20. 2. 2017 
Alena Semotamová 
Manažerka MAS Krušné hory, o.p.s. 
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