
    

Kroky k sestrojení Strategického rámce MAP 
 

Strategický rámec MAP pro Hranicko vytvořil Odborný tým na základě analýzy výsledků dotazníkového 
šetření MŠMT napříč všemi MŠ a ZŠ a dále na základě výsledků čtyř SWOT analýz z tvorby každé 
pracovní skupiny. Pracovní skupiny 1 až 4 se sešly dvakrát, kdy na jednom setkání diskuzemi a 
sestrojením SWOT analýz definovaly směřování daných opatření, na druhém setkání pak 
připomínkovaly již sestrojený návrh Strategického rámce. 

 

MAP pro Hranicko má 4 hlavní témata (opatření), která mají jednotlivé priority: 

O1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Priorita O1.1: Podpořený ředitel a učitel 

 Priorita O1.2: Podpora dětí v jejich vzdělávacích potřebách 

O2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Priorita O2.1: Sdílení dobré praxe mezi učiteli jedné i více škol 

 Priorita O2.2: Vytvoření podnětného prostředí pro rozvoj gramotností 

O3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 Priorita O3.1: Hranický region má stabilní centrum pro podporu společného vzdělávání 

 Priorita O3.2: Region disponuje flexibilním týmem kvalifikovaných odborníků na společné 
vzdělávání spolupracujících se školskými poradenskými pracovišti na školách 

O4: Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství 

 Priorita O4.1: Investice do technického a materiálního zabezpečení na podporu 
polytechnického vzdělávání podporující podnikavost, iniciativu a kariérní poradenství 

 Priorita O4.2: Sdílení dat a zkušeností v oblasti kariérního poradenství, polytechnického 
vzdělávání 

 Priorita O4.3: Centrum polytechnického vzdělávání tvořící podnětné prostředí pro 
podnikavost, iniciativu, kariérní poradenství i poradenské zařízení 

 

Strategický rámec se skládá ze 4 bodů. U bodů „Vize“ a „Popis zapojení aktérů“ není třeba popis 
sestrojení. 

Bod 3 „Popis priorit a cílů“ ve Strategickém rámci (dále SR) je složen z devíti tabulek, kdy každá tabulka 
obsahuje informace k jednotlivým cílům MAP (C1 až C9): 

1. Priorita: v jakých oblastech je změna realizována 
2. Cíl a popis cíle: změny v jednotlivých oblastech řešení, které budou naplňovány MAPem 

a. bližší specifikace cíle 
b. odůvodnění cíle: proč je třeba změny dosáhnout, na které priority cíl navazuje a z čeho 

touha po změně vychází 
3. Vazba na opatření: kterých témat se daný cíl dotýká 
4. Indikátory: obecně formulované nástroje pro měření dosažené změny nebo splnění cíle 

 

Tabulka investiční priorit, bod 4 Strategického rámce, bude řešena v průběhu měsíců červen a 
červenec. 


