
Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II

Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou 

působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II



ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP ÚSTÍ 

NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ II

Projekt plně navazuje na MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová I.

• Období realizace: 1. května 2018 – 30. dubna 2022;

• Nositel projektu: MAS ORLICKO, z.s.;

• Partneři projektu: město Česká Třebová, město Ústí nad Orlicí, 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí;

• Místo realizace: správní obvod obcí s rozšířenou působností Ústí nad 

Orlicí a Česká Třebová

• Počet zapojených škol: 38

• Schválené finanční prostředky: 11,9 mil. Kč



KDE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU?

www.maporlicko.cz www.facebook.com/MAP.Orlicko

http://www.maporlicko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko


SPOLUPRACUJEME S TĚMITO KRAJSKÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

• Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí;

• Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová;

• Průmyslová střední škola Letohrad;

• Gymnázium Žamberk;

• Střední odborné učiliště opravárenské Králíky;

• Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun;

• Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.

• Tato spolupráce probíhá v rámci tzv. implementačních projektů. 



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ II

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

• V rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II se příspěvkové organizace kraje zapojily do realizace těchto 

implementačních projektů:

• I mimo školu je zábava;

• Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami;

• Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.



4.2 I MIMO ŠKOLU JE ZÁBAVA

O projektu

• Cílem projektu je: podpořit děti a žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a mají speciálně vzdělávací potřeby.

• Projekt je určen: dětem a žákům, kteří se špatně začleňují do kolektivu a jsou klienty Pedagogicko-psychologické 

poradny v Ústí nad Orlicí.

• Co přinese: víkendové výjezdy pro děti, vedené pracovníky poradny. Pro děti je hlavním přínosem rozvoj mezilidských 

vztahů, vzájemné tolerance, samostatnosti v neznámém prostředí a poznání, že speciálně vzdělávací potřeby nemusí 

být překážkou při začlenění do kolektivu. Rodiče získají podporu od pracovníků poradny ohledně speciálně vzdělávacích 

potřeb jejich dítěte. Pracovníci poradny zvýší své schopnosti a dovednosti pro práci s různorodou skupinou dětí.

• Hlavním partnerem je: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.

• Aktuální informace: úvodní schůzka proběhne na podzim 2018, první výjezd je plánován na jaro 2019.



4.6A PRÁZDNINOVÉ SEKÁNÍ S TECHNIKOU A PŘÍRODNÍMI VĚDAMI

O projektu

• Cílem projektu je: podpořit rozvoj motorických a praktických dovedností u dětí a žáků v rámci mimoškolních aktivit 

(příměstský tábor).

• Je určen: žákům ve věku od 10 do 15 let, kteří v rámci příměstského tábora získají možnost rozvinout své schopnosti 

v oblastech technických manuálních dovedností, práce s robotickými stavebnicemi, využití ICT při přípravě výrobku, 

příprava jednoduchých oděvů, textilní řemeslné techniky atd. 

• Projekt přinese: zvýšení zájmu dětí a žáků o mimoškolní aktivity formující zájem o budoucí pracovní uplatnění. 

Zvýšení motivace pro studium technických a přírodovědných oborů.

• Hlavním partnerem této aktivity je: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí.

• Aktuální informace: připravujeme projekt na fyzické zahájení. 



4.6B SPOLUPRÁCE VOŠ A SŠT ČESKÁ TŘEBOVÁ A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ

O projektu

• Cílem projektu je: podpořit rozvoj motorických a praktických dovedností u dětí a žáků jak v rámci běžné výuky 

(workshopy pro žáky), tak v rámci mimoškolních aktivit (volnočasový kroužek).

• Je určen: dětem a žákům do 15 let, kteří získají možnost k rozvinutí svých schopnosti při manuálních a praktických 

aktivitách.

• Projekt přinese: zvýšení zájmu dětí a žáků o technické obory, mimoškolní aktivity formující zájem o budoucí pracovní 

uplatnění. Zvýšení motivace pro studium technických a přírodovědných oborů.

• Hlavním partnerem této aktivity je: Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová.

• Aktuální informace: zajištění propagace projektu, příprava podzimních aktivit projektu (workshop, kroužek).



4.6B SPOLUPRÁCE VOŠ A SŠT ČESKÁ TŘEBOVÁ A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ

O projektu

• Cílem projektu je: podpořit rozvoj motorických a praktických dovedností u dětí a žáků jak v rámci běžné výuky 

(workshopy pro žáky), tak v rámci mimoškolních aktivit (volnočasový kroužek).

• Je určen: dětem a žákům do 15 let, kteří získají možnost k rozvinutí svých schopnosti při manuálních a praktických 

aktivitách.

• Projekt přinese: zvýšení zájmu dětí a žáků o technické obory, mimoškolní aktivity formující zájem o budoucí pracovní 

uplatnění. Zvýšení motivace pro studium technických a přírodovědných oborů.

• Hlavním partnerem této aktivity je: Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová.

• Aktuální informace: zajištění propagace projektu, příprava podzimních aktivit projektu (workshop, kroužek).



ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 

MAP ŽAMBERK A KRÁLÍKY II

Projekt plně navazuje na MAP Žamberk a 

Králíky I.

• Období realizace: 1. května 2018 – 30. dubna 2022;

• Nositel projektu: MAS ORLICKO, z.s.;

• Partneři projektu: město Letohrad, město Králíky, 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí;

• Místo realizace: správní obvod obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky.

• Počet zapojených škol: 45

• Schválené finanční prostředky: 12,16 mil. Kč



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ŽAMBERK a KRÁLÍKY II

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

• V rámci projektu MAP Žamberk a Králíky se příspěvkové organizace kraje zapojily do realizace těchto implementačních 

projektů:

4.3. Spolupráce  škol a firem v regionu na 
podporu technického a přírodovědného 

vzdělávání

4.3.A Agroenvironmentální
výchova 

4.3.C Vznik interaktivního centra pro 
popularizaci oboru dopravního 

stavitelství při SPŠ Letohrad

4.3.D Robotika



4.3 A Agroenvironmentální výchova

O projektu

• Cílem projektu je: popularizace technického vzdělávání a přírodovědného vzdělávání, posílení kompetencí žáků ZŠ 

jako základ pro další profesní rozvoj a rozvoj kompetencí pracovníků ve vzdělávání, zvýšení atraktivity technických a 

zemědělských oborů napříč cílovými skupinami.

• Je určen: dětem a žákům do 15 let, jejich pedagogům a rodičům

• Projekt zahrnuje: realizaci zájmového kroužku vč. exkurzí, Projektové dny pro volbu povolání v SŠ

• Partnery této aktivity jsou: Masarykova ZŠ Klášterec n. O., SOU opravárenské Králíky, SŠ zemědělská a veterinární 

Lanškroun

• Aktuální informace: zahájení zájmového kroužku, 9.10.2018 Projektový den v Lanškrouně, 2.11.2018 Projektový den 

v Králíkách



4.3 C  

O projektu

• Cílem projektu je: rozvoj technického  vzdělávání a širší podpora praktických činností 

• Je určen: dětem a žákům do 15 let, jejich pedagogům a rodičům

• Projekt zahrnuje: realizaci zájmového kroužku  železničního modelářství, exkurze pro 2 stupeň ZŠ v území spojené 

s prezentací vybavení interaktivního centra a témat dopravního stavitelství ,  burzy pracovního uplatnění

• Partnerem této aktivity je: Průmyslová střední škola Letohrad

• Aktuální informace: úpravy prostor, zahájení zájmového kroužku 3.10.2018

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství 

při PSŠ Letohrad



4.3 D ROBOTIKA  

O projektu

• Cílem projektu je: rozvoj technického  vzdělávání , posílení kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj 

• Je určen: dětem a žákům do 15 let ze Žamberka a okolí

• Projekt zahrnuje: realizaci zájmového kroužku Robotika vč. exkurzí do firem 

• Partnerem této aktivity je: Gymnázium Žamberk

• Aktuální informace:  zahájení zájmového kroužku  12.9.2018



PÁR INFORMACÍ NA ZÁVĚR

• V rámci projektů MAP sbíráme také aktivity spolupráce.

• Pokud realizujete pravidelné aktivity se základními školami z regionu, dejte nám prosím o nich vědět.

• Zároveň nabízíme pomoc s Vašimi aktivitami, které jsou zaměřené na děti a žáky do 15 let.

Děkujeme za pozornost.

Mgr. Adéla Bednářová
Odborná manažerka MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725

Michaela Boková
Odborná manažerka MAP Žamberk a Králíky
michaela.bokova@centrum.cz, 737 487 337

mailto:bednarova@mas.orlicko.cz
mailto:michaela.bokova@centrum.cz

