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„Zažít úspěch“ napomáhá MAP II Novoměstsko 

Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání 

O PROJEKTU 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)  

je produktem spolupráce partnerů v území ORP 

Nové Město nad Metují, 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 daného území. 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje 

oblasti včasné péče, předškolního a následně 

základního vzdělávání, zájmové a neformální 

vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území 

realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP 

a zaměření sběru dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt v roce 2018 

JAK JSME ZAČÍNALI 

S přicházejícím rokem 2018 přišel i nový 

projekt MAP II Novoměstsko. V tu chvíli bylo 

nejdůležitější získat důvěru škol v území  

a nastavit spolupráci, která by efektivně 

probíhala po celé období tohoto čtyřletého 

projektu. V první řadě bylo důležité 

vykomunikovat složení pracovních skupin, 

které by se aktivně scházeli a diskutovali 

potřeby území. Samozřejmě tato jednání měla  

i za úkol navázat spolupráci mezi jednotlivými 

školami v území (jak těmi málotřídními,  

tak plně organizovanými). A především tuto 

spolupráci udržet jak v době trvání projektu, tak 

ideálně i po jeho skončení. V území je řada 

kvalifikovaných a velmi aktivních pedagogů, 

kteří se s obrovskou chutí, zapojili do realizace 

projektu. 

Díky tomu se v území nastavilo fungování 

následujících pracovních skupin: 

 

✓ Čtenářská gramotnost  

✓ Matematická gramotnost 

✓ Financování  

✓ Rovné příležitosti  

✓ Škola 21 

o Polytechnika  

o Klub ředitelů ZŠ a MŠ 

✓ Přírodovědná gramotnost 

✓ Mateřské školy  

Také se nastavilo seskupení Řídícího výboru, 

který po celé období aktivně monitoroval dění 

aktivit. Zároveň vzniklo složení Místních lídrů 

v území, jejíž setkání byla především určena pro 

výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci  

a reflexi lídrů napříč pracovními skupinami 

v projektu. 

AKTIVITY USPOŘÁDANÉ V TOMTO ROCE 

 

✓ Klub ředitelů MŠ: koučink akademie Mgr. Jiří Šmejkal, ACC 

✓ Klub ředitelů ZŠ: legislativa, dokumentace, GDPR PaedDr. Milan Štoček 

✓ Kurz rétoriky Poslouchají mě vůbec? Radek Petráš  

✓ „Učitelé učitelům“ Školeníčko ABAKU pod vedením pedagogů ZŠ Krčín 

✓ Čtenářská gramotnost a kritické myšlení reálně Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 

✓ Školní kola Piškvorky #soutěž 

✓ Odborné exkurze  
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PROJEKT V ROCE 2019   
 

Jak vytvořit strategii školy? 
STÁŽ 

Odborná zahraniční 

stáž 
VELKÁ BRITÁNIE  

Odborný pobyt se zaměřením na vzdělávacví systém 

ve Velké Británii byl zaměřen na vzdělávací aktivity 

týkající se předškolního vzdělávání, inkluzivního 

vzdělávání, aktivity na podporu žáků v komunikaci, 

týmovou práci, kritické myšlení, systém sociálně-

právní ochrany dětí, řešení problémů (vyrušování, 

šikana, záškoláctví), spolupráce s rodiči a dalšími 

aktéry ve vzdělávání, kompetence ke komunikaci 

v cizím jazyce, měkké kompetence. 

 

Během stáže účastníci navštívili celkem tři školy, 

zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 

Účastníci měli možnost diskutovat s vedením 

britských škol, komparovat bridský a český 

vzdělávací systém či diskutovat s pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, SETKÁNÍ 

V průběhu celého roku 2019 realizační tým 

MAP II Novoměstsko aktivně naslouchal 

potřebám pedagogů a aktérů ve vzdělávání. 

Díky pravidelným setkávání i v rámci 

pracovních platforem, vznikla celá řada 

úspěšných výstupů projektu. Ať se jednalo  

o vzdělávací akce, unikátní cyklus „učitelé 

učitelům“ či o kulaté stoly s odborníky na 

aktuální témata vzdělávání. V rámci těchto 

aktivit probíhalo sdílení zkušeností napříč celým 

územím a efektivně se prohlubovala spolupráce. 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ ŠKOL 

Kvalitně zpracovaná strategie může být velmi 

účinným nástrojem pro rozvoj celé školy. Jedním 

z prioritních cílů projektu je především podpořit 

v území strategické řízení a plánování ve školách 

tak, aby se nevytvářely pouze povinné dokumenty, 

které své využití naleznou zřídka kdy.  

 

MAP II Novoměstsko navázal spolupráci s bývalou 

paní ředitelkou a velmi zkušenou lektorkou paní 

Ing. et Ing. Soňou Španielovou, Ph.D., MBA, 

která začala být neodmyslitelnou pravou rukou 

našich ředitelů právě při tvorbě strategie jejich 

školy. V průběhu roku vznikla řada aktivit týkající  

se správného uchopení strategie jako byly například 

Kluby ředitelů ZŠ či dvoudenní výjezdní setkání 

ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol. Účastníci 

získané informace aplikovali v rámci procesu 

vedení škol a řízení škol. Kvalitní strategie může 

být řešením pro rozvoj celé organizace. Rovněž 

přínosné pro rozvoj partnerství a spolupráce 

v území. 

 

PRACOVNÍ SKUPINY PROJEKTU 

Čtenářská gramotnost 

✓ Výtvarná soutěž: život a dílo bratří Čapků 

✓ Po stopách novoměstských osobností 

Matematická gramotnost 

✓ Piškvorky #soutěž 

✓ Rozvoj finanční gramotnosti 

Přírodovědná gramotnost 

✓ Hmyzí domečky 

✓ Přírodovědný den 

Škola 21 Klub ředitelů ZŠ a MŠ 

✓ Kulaté stoly na odborná témata  

✓ Sdílení a přenos zkušeností do území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické řízení a plánování škol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementační aktivita:  
Výtvarná soutěž „Život a dílo bratří Čapků“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 21 Polytechnika 

✓ Příprava sdílené polytechnické učebny 

✓ Příprava 4.0 DAY 
Financování 

✓ Financování aktivit napříč PS 

Mateřské školy 

✓ Odborná exkurze MŠ Plhov, Náchod 
✓ Kulaté stoly na odborná témata 

Rovné příležitosti 

✓ Analýza rovných příležitostí  

✓ Přechody mezi stupni vzdělávání  
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Implementační aktivity projektu 
  
PŘÍRODOVĚDNÝ DEN 
 

Ve spolupráci škol vznikl přírodovědný den, kdy 

žáci se svými pedagogy přicházeli  

do prostranství školní zahrady u Základní školy 

Komenského, dle předem připraveného 

harmonogramu. Akce se účastnilo 11 třídních 

kolektivů ze základních škol na Novoměstsku. 

Žáci měli možnost si na šesti stanovištích 

vyzkoušet, jak moc je důležitá voda pro koloběh 

života. Pro člověka, zvířata i rostliny. 

PIŠKVORKY #SOUTĚŽ 
 

 Celá soutěž proběhla v rámci projektu MAP II  

na území Novoměstska. Celkem se finálového kola 

zúčastnilo 96 žáků. Finálovému kolu předcházela 

školní kola, kde bylo zapojeno celkem 5 základních 

škol z Novoměstska. Hlavním smyslem celé akce 

byla možnost zahrát si, zúčastnit se a rozvíjet touto 

hravou formou matematickou gramotnost každého 

žáka. Na samotné finále přijal pozvání mistr 

republiky v piškvorkách Pavel Laube, který zvládal 

i dvě hry najednou, což si děti moc užily. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: 

ŽIVOT A DÍLO BRATŘÍ 

ČAPKŮ  

 O tom, že je potřeba u našich nejmladších rozvíjet 

čtenářskou gramotnost, kritické myšlení i vztah 

k regionu, žáci měli v návaznosti na četbu malovat 

či jinak graficky ztvárnit některé z jejich děl. Do 

soutěže se zapojily základní školy jak v Novém 

Městě nad Metují, tak i z okolních spádových obcí.  

 

 

Propojení pedagogů 

ODBORNÁ EXKURZE DO MŠ PLHOV, NÁCHOD 
 

Mateřská škola na Plhově se velmi aktivně zapojuje do projektů EU, dotačních programů KÚ KHK, projektů Zdravé mateřské školy či EVVO Sever HK. Snaží 

se tak zajistit zdroje pro tvorbu podnětného prostředí a zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí. Prostředím školy i školní zahrady nás seznámila paní ředitelka 

Mgr. Michaela Trejtnarová, která byla připravena sdílet i různé tipy a nápady, jak využívat digitální technologie v MŠ, a zároveň propojit s finanční gramotností. 

ODBORNÁ EXKURZE DO PARLAMENTU ČR 
 

Vzhledem k podpoře rozvoje demokratických kompetencí byla pedagogy z PS Škola 21 připravena exkurze do parlamentu ČR. Na žáky zde čekal bohatý program 

a zejména pak pan poslanec Petr Sadovský, který návštěvu z Nového Města nad Metují mile rád uvítal. Nad rámec běžné prohlídky pro veřejnost měli žáci možnost 

nahlédnout i do zákulisí Poslanecké sněmovny a na praktických příkladech jim bylo objasněno, jak vlastně celý proces předkládání a schvalování zákonů probíhá. 
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POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

4.0 DAY  

Den pro rozvoj vztahu k technice 
Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z Nového Města nad 

Metují a okolí se zúčastnilo tohoto technického projektového dne. MAS 

POHODA venkova, z. s. uspořádala tento den ve spolupráci se SPŠ, OŠ a 

ZŠ Nové Město nad Metují a novoměstskými základními školami. Rozvoj 

vztahu k technice, týmová spolupráce a celkové přiblížení technického 

světa dětem, bylo náplní celého dne. 

Žáci se v rámci jednotlivých stanovišť seznámili se základy robotiky, 

programování, 3D tiskem i historií průmyslu 1.0–4.0. Dvě z šesti stanovišť 

si připravila firma Hronovský s.r.o. a ATAS elektromotory a.s., čtyři 

stanoviště si připravili pedagogové základní a střední školy. 

Neodmyslitelnou součástí dne byla i tzv. 4.0 RELAX ZONE, kde byly 

přítomni zástupci ŠKODA auto či YSOFT 3D tiskárny. Při této unikátní 

akci se podařilo propojit vzdělávání s podnikatelskou sférou, což významně 

přispívá k partnerství, spolupráci a celkovému rozvoji vzdělávání na našem 

území. 

Pracovní skupiny projektu 
 

Činnost pracovních skupin byla v tomto roce 

velmi výrazně ovlivněna pandemií COVID-19  

a nastupující distanční výukou. Zástupci 

organizací se v jednotlivých pracovních 

skupinách začali scházet prostřednictvím 

videokonferencí,  

kde napříč územím především sdíleli své 

zkušenosti v rámci distanční výuky, předávali si 

rady, tipy a inspiraci, jak efektivně pojmout, a 

zároveň zaujmout žáky v rámci výuky na dálku. 

Zároveň zástupci pracovních skupin pokračovali 

v přípravě implementačních aktivit. V tomto roce 

se pravidelně každý týden scházela pracovní 

skupina Škola 21 – Klub ředitelů ZŠ a MŠ  

se zástupci odboru školství a realizačním týmem 

MAP II Novoměstsko. 

  

Výtvarná výzva: vytvoř komiks   
Doba distanční výuky nebyla snadná ani pro pedagogy ani pro samotné žáky. Proto realizační tým 

projektu přišel s myšlenkou zpestřit všem žákům základních škol jejich domácí výuku a zároveň  

i rozvíjet čtenářskou gramotnost.  

Matematika & mentoring   
V rámci spolupráce škol v PS klub ředitelů ZŠ byla definována potřeba mentoringu a rozvoje učitelů 

matematiky 2. stupně ZŠ. Matematika jako oblíbený předmět. Správný přístup je klíčový 

v samotných hodinách matematiky, kdy pedagog snadněji vtáhne do výuky i takové žáky,  

pro které jsou tyto hodiny matematiky více složité a komplikované.  

Pomáháme školám s distanční 

výukou   
MAS POHODA venkova, z.s. je tu pro všechny školy a podávala 

pomocnou ruku napříč územím Novoměstska, při školení v on-line 

platformě MS Team. Pedagogové z území poptávali webináře  

i na konkrétní nástroje komunikačních platforem. Jeden webinář cílený 

na MS Teams byl věnovaný pro rodiče žáků z území. 



 

MAP II 

NOVOMĚSTSKO 

 

STRÁNKA 5 

PROJEKT V ROCE 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cyklus seminářů 

s fyzioterapeutkou   
Jak udržet pozornost dětí, předejít vadnému držení těla a umožnit mu v co 

nejvyšší míře koncentraci na výuku? To byla diskuze na pracovních 

skupinách. V návaznosti v průběhu celého roku se postupně uspořádaly 

celkem 4 webináře na zdravý rozvoj dětí a žáků, včetně prezenčního 

akreditovaného kurzu. Tento cyklus postupně vytvořil ucelené informace 

pro pedagogy z území týkající se zdravého rozvoje, který napomáhá ke 

správnému psaní, udržení pozornosti, či správnému držení tužky.  

O cyklus byl velký zájem ze strany pedagogů z území. 

Google Workspace & 

aplikace do výuky 
Podáváme pomocnou ruku napříč územím 

Novoměstska, při školení v on-line platformě Google  - 

Classroom, zároveň usnadňujeme  pedagogům 

distanční výuku a v rámci cyklu „učitelé učitelům “ 

představujeme aplikace nejen do výuky. 

Informatika a RVP   
Pomáháme ředitelům základních škol implementovat do ŠVP změny 

v oblasti informatiky a RVP. Kulatý stůl pro ředitele základních škol 

moderoval Mgr. Daniel Janata z NPI ČR. Významným aktérem byla 

Mgr. Alena Bačíková ze ZŠ FrantiškaKupky. 

Pracovní skupiny projektu   
Aktivity pracovních skupin nezastavila ani pandemie COVID-19. I nadále  

se pedagogové zapojení v pracovních skupinách projektu aktivně scházeli pomocí 

videokonferencí, setkání probíhala i osobními setkáními. Pracovní skupiny  

se i nadále věnovaly přípravě implementačních aktivit, tvorbě Akčního plánu MAP  

i reflexi celého projektu MAP II Novoměstsko.  

Sdílená polytechnická 

učebna Novoměstska 
V roce 2021 došlo ke slavnostnímu otevření nově 

vybudované polytechnické učebny. S myšlenkou 

sdílené polytechnické učebny přišli zástupci základní  

a střední školy v rámci PS Polytechnika našeho 

projektu.Následně díky propojení MAP a Strategie 

CLLD vznikl prostor určený k moderní výuce. 

Polytechnickým volnočasovým aktivitám a zároveň 

sdílené centrum pro základní a mateřské školy v území. 

  



 

MAP II 

NOVOMĚSTSKO 

 

STRÁNKA 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní lídři:  

připravujeme zahraniční stáž  
V rámci aktivit Místních lídrů z území jsme se intenzivně připravovali na plánovanou 

zahraniční stáž, která se měla konat v Estonsku. Lídři se věnovali komparaci 

vzdělávacího systému České republiky a Estonska, seznamovali se se vzdělávacím 

systémem a v rámci pravidelných setkání sdíleli získané informace. Bohužel nám 

pandemie COVID-19 odlet na zahraniční stáž překazila. Ale pevně věříme, že ji budeme 

moci v budoucnu zrealizovat. Díky přípravě jsme navázali spolupráci s Českou 

ambasádou v Estonsku.  

Implementační aktivity projektu 
Díky intenzivní práci našich pracovních skupin se na podzim uskutečnili tři velké implementační aktivity. V rámci pracovní skupiny Škola 21 – Polytechnika 

se uskutečnil již druhý ročník úspěšného projektového dne 4.0 DAY #02 – den pro rozvoj vztahu k technice, kterého se účastnili základní školy z území. 

Díky této aktivitě se daří propojit soukromé a státní sféry a také navázat spolupráci s firmami.  V rámci pracovní skupiny přírodovědná gramotnost vznikla 

mezi žáky velmi úspěšná Novoměstská poznávačka, která se skládala ze školního i meziškolního kola. V rámci pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

vznikla výstava výtvarných děl k 520. výročí založení města, kdy po dobu 3 měsíců byla vystavena všechna díla našich žáků z celého území.  

Cyklus seminářů pro pedagogy MŠ   
 Díky zájmu předškolních učitelek v rámci pracovní skupiny Mateřské 

školy o seminář na MS Office a MS Word vznikl v rámci úspěšného 

cyklu „učitelé učitelům“ série tří seminářů k usnadnění administrativní 

práce v mateřských školách.  

Setkání ředitelů a zřizovatelů škol   
 Na podzim roku 2021 jsme uspořádali výjezdní setkání pro ředitele  

a zřizovatele škol. Střední článek podpory škol, Strategické řízení  

a plánování ve školách, Pedagogický leadership a management, 

Manažerské dovednosti pro lídry – starosty a ředitele byly hlavní témata 

v rámci dvou denních workshopů, které moderovala Ing. et Ing. Soňa 

Španielová, Ph.D., MBA, která v rámci strategického řízení s námi 

 i s vedením škol pracuje téměř od začátku projektu. Dalším 

moderátorem byl Jan Machek. Setkání bylo velmi inspirativní a získané 

informace mohou přítomní skvěle aplikovat v praxi.  


