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SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU 

POKRAČUJE 

Od června 2018 se naplno opět rozbíhá tzv. místní akční plánování rozvoje vzdělávání v regionu 

Českobudějovicko. V příštích 4 letech se tak při různých příležitostech budete setkávat 

s projektem, který zkráceně nazýváme „MAP II ORP ČB“. 

Projekt obsahově navazuje na předchozí fázi, když pilotní ověření této metody komunikace, 

spolupráce a plánování na regionální úrovni v oblasti základního školství a předškolní výchovy 

probíhalo v předchozích 2 letech. Projekt MAP I. ORP ČB si kladl za cíl ověřit využití některých 

metod komunitního plánování na regionální úrovni, vytvořil prostor pro další budování udržitelného 

systému komunikace mezi školami, jejich zřizovateli, a také dalšími vzdělávacími organizacemi a 

institucemi - tedy aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. V letech 2015-2016 také 

proběhlo zjišťování situace v oblasti plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských 

a základních škol, postupně docházelo k vytváření partnerství mezi jednotlivými školami i vyšší 

míře zapojování zřizovatelů škol do plánování rozvoje v oblasti školství a zahájení širší 

komunikace s dalšími subjekty z oblasti vzdělávání. Jedním z výstupů projektu MAP I. tak bylo 

společné vytvoření společného strategické plánu, který má následně pomoci při plánování 

investičních a neinvestičních záměrů – nejen škol. 

Realizátorem projektu MAP II ORP ČB bude opět MAS Rozkvět, z.s., ve spolupráci mj. se 

Statutárním městem České Budějovice, ostatními místními akčními skupinami působícími na 

Českobudějovicku a dalšími subjekty, například Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity c 

Českých Budějovicích a Jihočeskou hospodářskou komorou. 

Na Českobudějovicku v současnosti působí celkem 105 základních a mateřských škol a do 

projektu MAP II ORP ČB se již v přípravné fázi přihlásilo 91% z nich.  

Co nového by měl tento projekt přinést? Především dojde k postupné realizaci dílčích 

neinvestičních záměrů spolupráce škol, tak jak byly navrženy v MAP I.. Bude pokračovat společné 

plánování na místní a regionální úrovni, prohloubí se odborné diskuze ke klíčovým oblastem 

vzdělávání a tématům školství na místní a regionální úrovni s možností neprodleného řešení 

společných návrhů tzv. zdola.  



 
Zapojené školy nově získají také odbornou pomoc při sestavování vlastních projektů a plánů na 

úrovni individuálních konzultací; zde předpokládáme nejen další zvýšení efektivity čerpání různých 

dotací a využívání jejich výstupů, ale také usnadnění realizace operativních opatření založených 

především na spolupráci škol navzájem a také spolupráci škol s dalšími organizacemi působícími 

v oblasti vzdělávání. 

Více informací o projektu i principech místního akčního plánování rozvoje vzdělávání naleznete na 

www.map-vzdelavani.cz a postupně také na nově zřízením facebookovém profilu. 
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