
 

 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) 

Město Kralupy nad Vltavou a některé obce ze spádové oblasti města ve spolupráci s místní akční 

skupinou (MAS) Nad Prahou přistoupilo k tvorbě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Tento 

plán musí navazovat na krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP). S místním akčním plánem potom 

musí být v souladu školní akční plány (ŠAP) jednotlivých škol (mateřských i základních). 

Tvorba akčního plánu je podpořena dotačním programem  Evropské unie z Operačního programu 

Věda, výzkum, vzdělávání na dobu 17 měsíců. Tvorba plánu je realizována od 15. 1. 2016.  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně 

neformálního a zájmového vzdělávání. Cílem plánu je: 

a) umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání 

v území 

b) vyhledávání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání zejména v místních 

mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na 

podporu vzdělávání dětí a mládeže 

c) podpora prorodinných politik a podpora spolupráce služeb, které se týkají dětí. 

Krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou zároveň nástrojem k naplňování strategických 

dokumentů MŠMT.  

V úterý  dne 1. 3. 2016 se konalo první setkání v rámci tvorby  akčního plánu rozvoje vzdělávání za 

účasti zástupců mateřských a základních škol, zřizovatelů, rodičů a neformálního a zájmového 

vzdělávání z Kralupska. 

Byl zvolen řídící výbor, která má 20 členů. Jedná se o zástupce zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogů, 

rodičů, neformálních a zájmových skupin vzdělávání a krajského úřadu. Základní priority plánu jsou: 

a) rozvoj kvality vzdělávání  v MŠ a ZŠ 

 čtenářská a matematická gramotnost  

 vybavení a infrastruktura 

b) otevřenost a inkluzní vzdělávání v MŠ a ZŠ 

c) dostupnost kvalitního vzdělávání v MŠ a ZŠ 

Garantem základního školství je Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka Základní školy v Kralupech nad 

Vltavou, Komenského nám. č. 198. 

Garantem mateřských škol je Mgr. Pavla Kicková, ředitelka Mateřské školy v Kralupech nad Vltavou, 

E. Beneše č. 694. 

Garantem pro inkluzi je Mgr. Bohumila Glasslová, ředitelka Základní školy praktické v Kralupech nad 

Vltavou. 
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