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Strategický rámec MAP pro ORP Říčany
Vize
Do roku 2023 Říčansko vybuduje, zařídí a poskytne svým obyvatelům dostupné, kapacitně
vyhovující a kvalitní školy i nabídku neformálního vzdělávání a podpůrných služeb. Prioritou
je individuální rozvoj schopností, znalostí a nadání dětí a žáků, jejich nejlepší zájem a jejich
spolupráce i participace ve vzdělávacích a rozhodovacích procesech. Zároveň bude fungovat
rovnocenná a partnerská kooperace obcí, zřizovatelů, škol, školských poradenských
zařízení, dětí a žáků a jejich zákonných zástupců a dalších lokálních aktérů v území.

Povinná opatření
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Opatření zvolená v ORP Říčany
4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků
zahrnuje - polytechnické vzdělávání (věda, technologie, EVVO), digitální kompetence,
kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, sociální a občanské kompetence a
kulturní povědomí a vyjádření dětí a žáků
5. Investice do rozvoje kapacit základních škol
6. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové poradenství
7. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

Postup stanovení vize a opatření
Vize vznikla jako výsledek diskuze a sdílení představ všech aktérů z území, určuje změny, kterých
má být dosaženo, a nastavuje rámec pro spolupráci při realizaci této změny. Vznikla zapojením
cílových skupin a aktérů MAP.
Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a
žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních
neúspěchem. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je vázán prioritami ministerstva školství a
národními strategiemi: Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2015 – 2020 a Strategií vzdělávání 2020, a obsahuje tři povinná opatření stanovená
MŠMT.
Všichni aktéři (zástupci cílových skupin) vzdělávání na Říčansku v rámci svých setkání pracovních
skupin a zasedání Řídícího výboru navrhli a zvolili další opatření, která vychází z potřeb regionu.
Jde o průřezová a volitelná témata pro koordinaci nabídky aktivit školního a mimoškolního
vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka „zažít
úspěch“.

1

MAP v ORP Říčany, Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000109

Priority a cíle v ORP Říčany
Vize:
Do roku 2023 Říčansko vybuduje, zařídí a poskytne svým obyvatelům dostupné, kapacitně vyhovující a kvalitní školy i nabídku neformálního vzdělávání a
podpůrných služeb. Prioritou je individuální rozvoj schopností, znalostí a nadání dětí a žáků, jejich nejlepší zájem a jejich spolupráce i participace ve
vzdělávacích a rozhodovacích procesech. Zároveň bude fungovat rovnocenná a partnerská kooperace obcí, zřizovatelů, škol, školských poradenských zařízení,
dětí a žáků a jejich zákonných zástupců a dalších lokálních aktérů v území.
Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Dostatečná kapacita a infrastruktura
MŠ a ZŠ a školských zařízení

Rozvoj potenciálu každého dítěte a
žáka

Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ

Rozvoj ZUŠ, neformálního a
zájmového vzdělávání

cíl 1.1
Investice do rozšíření kapacit MŠ
cíl 1.2
Investice do rozšíření kapacit ZŠ
cíl 1.3
Zkvalitnění infrastruktury MŠ a ZŠ
cíl 1.4
Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ

cíl 2.1
Infrastruktura pro inkluzi, klíčové
kompetence a rozvoj nadání

cíl 3.1
Podpora klíčových kompetencí a čtenářské a
matematické gramotnosti

cíl 5.1
Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí a aktivit
ZUŠ

cíl 2.2
Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání
pro všechny aktéry vzdělávání

cíl 3.2
Programy, aktivity a akce pro děti a žáky

cíl 5.2
Nabídka a kapacity neformálního vzdělávání,
podpora a zřízení středisek volného času

cíl 2.3
Podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod
mezi školami, kariérové poradenství
cíl 2.4
Dostupné pedagogicko-psychologické služby

cíl 3.3
Podpora a vzdělávání lidských zdrojů ve
školství
cíl 3.4
Spolupráce, síťování a sdílení ve vzdělávání pedagogů i všech aktérů vzdělávání

.
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