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V. AKČNÍ PLÁN  

  

Akční plán je součástí strategického dokumentu  

SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ ŠKOLSTVÍ – MAP II ORP PROSTĚJOV.  
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1. POPIS  

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický rámec priorit projektu Společně pro 
rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán ze strategického 
rámce vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené 
ve strategickém rámci. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok nebo na období, které 
odsouhlasí Řídící výbor. 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 
v souladu se strategickým rámcem priorit, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok. 
Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem 
financování.  

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý a opakovaný, prostupující 
celým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu jednotlivých 
aktérů vzdělávání. Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci projektů od jednotlivých aktérů 
vzdělávání v území. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časového a finančního 
hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o přehledu konkrétních 
aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.  

 

AKČNÍ PLÁN 
Obsahuje plán aktivit v každém roce jako kroky, které se budou realizovat v daném období pro dosažení 
cílů, které byly stanoveny. V akčním plánu pro dané období je možné zahájit všechny aktivity a 
v průběhu monitoringu sledovat, co se podařilo. Je možné, že se některé aktivity zpozdí nebo zastaví 
z objektivních důvodů. 
 
Akční plán je zpracován detailně vždy pro 18 měsíců. Období, na které byl sestaven akční plán, schválil 
Řídící výbor MAP vzdělávání v ORP Prostějov na svém jednání dne 01. 10. 2018. V našem případě se se 
tedy jedná o školní rok 2018/2019 s doplněním měsíců červenec – srpen 2018 až únor 2020. Akční plán 
bude platný po dobu 18 měsíců, jak definují postupy MAP II. 
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2. AKČNÍ PLÁN  

  
Akční plán je navržen pro školní rok 2018/2019 včetně měsíců červenec, srpen 2019 až 
únor 2020 (tj. 18 měsíců).  
Roční akční plán obsahuje 3 typy aktivit: 
1) Aktivity jednotlivých škol 
2) Infrastruktura 
3) Aktivity spolupráce 

2.1 AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ŠKOL 
 
Tato část akčního plánu popisuje zejména jaké aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují 
na úrovni škol. Školy jsou v těchto aktivitách podpořeny jednotlivě v projektech v rámci 
zjednodušeného financování, formou šablon.  
 
Seznam vybraných aktivit je uveden v příloze č. 1  a je mimo jiné příležitostí pro rozvoj spolupráce 
a koordinace škol při využívání šablon. 

2.2 INFRASTRUKTURA 
 
Jedná se o přehled investičních potřeb jednotlivých škol po konzultaci s jejich zřizovatelem (starostou 
obce). Tento přehled je součástí Strategického rámce MAP projektu Společně pro rozvoj školství – 
MAP II ORP Prostějov, který byl schválen 01. 10. 2018 na ŘV.  

Seznam investičních priorit jednotlivých škol je uveden v příloze č. 2 

2.3 AKTIVITY SPOLUPRÁCE 
Aktivity spolupráce zahrnují nejen spolupráci mezi školami, ale mohou obsahovat například i spolupráci 
mezi školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání, spolupráci mezi školami 
a sociálními službami, nebo mezi základními a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli 
(např. v kariérovém poradenství) a podobně. Plánované aktivity spolupráce se nemusí omezovat pouze 
územím ORP, může být navržena i větší spolupracující síť. Aktivity spolupráce mohou zahrnovat i jiné 
aktivity v území, které přispějí k cílům: například aktivity neformálního a zájmového vzdělávání. 
 
Aktivy vycházejí z diskuse v pracovních skupinách, které jsou realizovány MAP ORP Prostějov. Aktivity 
navrhly pracovní skupiny: 
 

 PS pro financování  
 PS pro rovné příležitosti  
 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  
 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  
 PS Mateřské školy 
 PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy 
 PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO 
 PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu 
 PS Cizí jazyky 

Seznam aktivit spolupráce je uveden v příloze č. 3 


