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Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 

 
 

Dne 22. 9. 2016 proběhlo v obecní knihovně Velké Hleďsebi druhé jednání Řídícího 
výboru, kterého se zúčastnili zástupci zřizovatelů škol, ředitelů, pedagogů, ředitele ZUŠ, 
MAS a zástupce z Krajského úřadu Karlovarského kraje pan Ing. Stanislav Jambor. 
Tvorba Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání na území ORP Mariánské Lázně, který 
je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let, 
se tak posunula o další krok. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

 
Po krátkém přivítání byl všem přítomným v krátkosti zrekapitulován obsah a pokrok v 
projektu MAP. Důležitým bodem programu jednání druhého Řídícího výboru bylo 
schválení dokumentu - Strategický rámec MAP pro ORP Mariánské Lázně. Strategický 
rámec MAP byl schválen všemi přítomnými, a to v počtu 13 hlasů. 
 
 
Dne 20. října 2016 byl podepsán právní akt Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
předkládaného v rámci OP VVV, prioritní osa 3, výzva č. 02_15_005 Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání. 
 
Na realizaci MAPu jsou aktivně zapojeny všechny školy, tj. 21 škol z celého ORP 
Mariánské Lázně. Zástupci jednotlivých škol aktivně pracuji ve čtyřech pracovních 
skupinách: 
 
 
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 
2. Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 
3.  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
4.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
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Každá pracovní skupina se schází pravidelně každý měsíc a do projektu se může zapojit 
prakticky každý, kdo se vzděláváním dětí do 15 let zabývá, nebo mu tato oblast není 
lhostejná. Dne 15. 12. 2016 je naplánováno společné jednání pracovních skupin. 
 
 
Bližší informace o projektu najdete zde: 
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-
vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


