
2. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín 

Dne 23. 6. 2016 se v zasedací místnosti radnice MěÚ Kolín  uskutečnilo druhé zasedání řídícího výboru 

Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076. 

Toto zasedání mělo jako prioritní úkol projednat a schválit Strategický rámec MAP vzdělávání ORP 

Kolín. 

V první části informovala manažerka projektu Iveta Minaříková o proběhlých  aktivitách projektu, mezi 

které patřily tématické workshopy, výjezdní zasedání, analytické zpracování výstupů dotazníků MŠMT 

a následná tvorba návrhu Strategického rámce. 

V druhé části došlo k samotnému představení Strategického rámce.  

První, analytickou část prezentovala Michala Michlová. Tato část obsahovala zejména popis aktuální 

situace školských zařízení v území a návaznost rámce na strategické dokumenty, které s územím 

souvisejí. Jednalo se zejména o vazbu na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý 

záměr vzdělání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020 a Strategie území 

správního obvodu ORP Kolín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství, bezpečnosti a nezaměstnanosti na období 2014 až 2023. 

Na to navázal David Záhora představením schématu a koncepce Strategického rámce. Postupně byli 

účastníci setkání seznámeni s vizí, prioritami a cíli, k nimž by měla směřovat dílčí opatření a aktivity, 

které budou v území projednávány v nejbližším období (do 11/2017). Poukázáno bylo na návaznost 

jednotlivých cílů na stanovená témata (povinná, volitelná, dobrovolná), zahrnuty byly i návrhy 

jednotlivých opatření a aktivit, kterými budou cíle jednotlivých priorit naplňovány. 

Následovalo hlasování týkající se analytické části a Strategického rámce – obě tato usnesení byla 

řídícím výborem schválena. 

Dalším bodem programu bylo vytvoření pracovních skupin dle jednotlivých priorit strategického rámce 

za účelem podrobnějšího rozpracování jednotlivých opatření a aktivit. 

Posledním bodem jednání byla prezentace plánu aktivit MAP vzdělávání v ORP Kolín na další období, 

mezi které patří zejména zpracování investiční části Strategického rámce a plán vzdělávání, který 

v obecných obrysech představila Jaroslava Heroldová.  Tématicky budou vzdělávací aktivity zaměřeny 

na právní vzdělávání, manažerské vzdělávání, odborné vzdělávání a sdílení dobré praxe. 

Na úplný závěr shrnula manažerka projektu průběh jednání a zrekapitulovala harmonogram 

následujících aktivit projektu. Celé setkání řídícího výboru se neslo v klidné atmosféře i přes nepříznivé 

klimatické podmínky. 

Za MAP vzdělávání v ORP Kolín 

David Záhora 

 


