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Pracovní skupiny Řídícího výboru 

projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000291 

 

                                            Cíl, poslání a popis pracovních skupin 

 Pracovní skupiny jsou zakládány na základě schváleného statutu a rozhodnutí   
1. Zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko 
východ (dále jen MAP) s cílem realizovat konzultační a připomínkový proces MAP.  

 Posláním pracovních skupin je aktivně se podílet na rozvoji komunikační platformy 
MAP a vytvářet prostor pro spolupráci a partnerství mezi  dotčenými skupinami a aktéry 
ovlivňující vzdělávání ve správním obvodu ORP Hlučín. 

 V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního  
a neformálního vzdělávání v území. Založení konkrétní pracovní skupiny navrhují  
a schvalují členové Řídícího výboru. 

 Členy pracovní skupiny navrhuje a dle potřeby, ve spolupráci s realizačním týmem 
projektu, svolává vedoucí pracovní skupiny, který je zvolen Řídícím výborem.  

 S ohledem na rozvoj partnerství a spolupráce je žádoucí, aby v pracovních skupinách 
byli zařazeni členové ŘV spolu s dalšími aktéry ovlivňující vzdělávání v SO ORP 
Hlučín. 

 Počet členů pracovní skupiny není přesně definován, musí však být  
z hlediska konzultačního procesu validní. Osloveni musí být všichni příslušní aktéři 
v území. 

 Úlohou pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky 
k podkladům, které obdrží od realizačního týmu projektu, nebo Řídícího výboru  
a podílet se tak na konzultačním procesu. Pracovní skupiny se vyjadřují k:  výstupům 
analytických šetření, problémovým okruhům, klíčovým problémům, prioritám, 
investičním potřebám, navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod. 

 Členství v pracovní skupině je dobrovolné a není honorováno 

Návrh pracovních skupin s ohledem na opatření MAP 

 Pracovní skupiny jsou navrženy s ohledem na předmět povinných, doporučených, 
průřezových a volitelných opatření MAP.  

 Počet pracovních skupin může být Řídícím výborem upravován, a to především  
ve vztahu k potřebám a klíčovým problémům správního obvodu ORP Hlučín.  
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Navržené pracovní skupiny 

a) Předškolní vzdělávání a péče 
b) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
c) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
d) Udržení a rozvoj regionální identity 

Přehled patření MAP 

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

b) Doporučená opatření 
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace 

a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což 
zahrnuje i EVVO) 

- Kariérové poradenství v základních školách 
Jedná se o zpracování opatření a naplánování konkrétních aktivit, které budou následně 
podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů (KAP).  

c) Průřezová a volitelná opatření MAP (návrhy) 
- Udržení a rozvoj národní identity 
- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
- Investice do rozvoje kapacit základních škol 
- Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 


