
      
       
 
 

 

 

„Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

Aktualizace priorit a cílů rozvoje vzdělávání v území MAP II          

ORP Žďár nad Sázavou 

 

1. PRIORITA 

Podpora rovného vzdělávání  

Cíl 1: Zajišťovat rovné podmínky pro všechny děti a žáky v souvislosti s rozšiřováním 

inkluzivního vzdělávání 

1.1. Zlepšovat výukové možnosti na školách s pomocí všech dostupných zdrojů, zejména 

investicemi, zlepšováním podmínek dostupnosti, odborné vybavenosti, 

bezbariérovosti, dopravy a využíváním internetových možností vzdělávání. 

1.2. Podporovat všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu v nových přístupech 

k inkluzi, využívat personálních podpor, kompenzačních pomůcek a podpůrných 

programů. 

1.3. Podporovat bezpečnost ve školách, prevenci rizikového chování a aktivity vedoucí 

k sanaci nebo řešení následků rizikového chování 

1.4. Rozvíjet čtenářskou a matematickou (pre)gramotnost a kritické myšlení. 

1.5. Podporovat síťování a činnost organizací poskytujících další vzdělávání zaměřené 

nejen na zdravý životní styl a volnočasové aktivity. 

 

2. PRIORITA 

Podpora uplatňování inovativních přístupů ve vzdělávání 

Cíl 2: Podporovat inovativní přístupy a trendy ve vzdělávání 

2.1. Motivovat děti a žáky k individuálnímu rozvoji, přebírání odpovědnosti za vlastní 

vzdělávání a sebehodnocení.  

2.2. Respektovat a pomáhat rozvíjet individuální potenciál dětí a žáků. 

2.3. Vyvářet a udržovat vhodné sociální klima ve třídách, preferovat formativní 

hodnocení. 

2.4. Zvyšovat rodičovské kompetence v nových přístupech, aktuálních tématech, 

metodách učení a motivace dětí a žáků. 

2.5. Podporovat proces celoživotního učení s využíváním mimoškolních a zájmových 

vzdělávacích aktivit.  

2.6. Podporovat polytechnické a environmentální vzdělávání, osvětu a poradenství. 

2.7. Využívat široké možnosti internetu, digitální a distanční výuku, zavádět 

a podporovat interaktivní a týmové metody ve výuce. 
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3. PRIORITA 

Otevřenost, komunikace a vzájemná spolupráce napříč výchovně vzdělávacím 

systémem 

Cíl 3: Podporovat spolupráci v oblasti školství 

3.1.  Podporovat vytváření otevřených pozitivních vztahů, vzájemné komunikace a 

spolupráce mezi aktéry a komunitou. 

3.2. Vytvářet podmínky pro rozvoj sociální a mezigenerační odpovědnosti dětí a žáků. 

3.3. Podporovat aktivity pro rozvoj vztahu s regionální identitou, sounáležitosti s místem 

a společenstvím, v němž děti a žáci žijí. 

3.4. Sdílet v rámci projektů spolupráce dobrou praxi mezi školami v  regionu, 

meziregionálně i mezinárodně. 

 


