
  TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

V Žichlínku dne 8.11.2018 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II 

V srpnu 2018 zahájila Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. projekt „MAP pro ORP Lanškroun“, jinými 
slovy projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun“. Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV). Tento projekt navazuje na předcházející MAP, který realizovalo město Lanškroun.  

Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i v ostatních ORP v České republice a je zaměřeno 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

„MAS Lanškrounsko se do projektu zapojila proto, že ji baví být u zrodu nových partnerství, nápadů a 

inspirací, které v rámci projektu vznikají.  Taktéž je pro nás důležité, že můžeme pomoci školám a 

školkám přímo tam, kde je „tlačí pata“, nebo tam, kde se chtějí zdokonalit ve své práci. V rámci 

projektu je plánováno zapojení celé řady odborníků do výuky, z nichž aktuálně mohu uvést sdíleného 

logopeda, který bude působit přímo v mateřských školkách. A protože výuka nekončí jen se 

zazvoněním školního zvonku, je nám ctí, že můžeme být pořadatelem vzdělávacích akcí nejen pro 

školské pracovníky, ale i pro rodiče a širokou veřejnost“, informovala manažerka projektu Radka 

Šťovíčková. Dále uvedla, že Místní akční plán vzdělávání je tříletý projekt, ve kterém je velmi důležitá 

vzájemná komunikace mezi těmi, kteří ovlivňují vzdělávání na Lanškrounsku. Z tohoto důvodu se 

v rámci projektu pravidelně schází sedm tematicky zaměřených pracovních skupin, složených z řad 

odborníků působících ve školách, rodičů, zástupců obcí i dalších organizací, které na svých jednáních 

jednak sdílí zkušenosti a dále také prezentují své názory a požadavky.  

V projektu jsou dále realizovány aktivity, které přímo vzešly z potřeb jednotlivých škol v území. Tyto 
aktivity jsou zaměřeny zejména na vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů a řídících pracovníků ve 
školství.  

Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na realizaci Místního 
akčního plánu. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší 
informace kontaktujte manažerku projektu, tel. číslo: 732 359 358, info@maslanskrounsko.cz. 

Sledovat nás můžete na odkazech: 

https://www.facebook.com/MAPII.ORP.Lanskroun/ 

https://maslanskrounsko.cz/map-ii/ 
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