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MAPujte s námi vzdělávání Posázaví! 
 
Místem pro výměnu zkušeností i sdílení příkladů dobré praxe je nový facebookový profil MAPujeme vzdělávání 
Posázaví. Je otevřený všem, kterým není lhostejná úroveň vzdělávání v regionu. Vznikl jako doprovodná 
aktivita projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II, který ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Benešov realizuje společnost Posázaví o.p.s.  
 
„Projekt MAP II sám o sobě je pro facebookový profil klíčový. Chceme ale jeho prostřednictvím také vyvolat 
obecnou diskusi, interakci lidí, kteří se zabývají vzděláváním v regionu Posázaví,“ řekla manažerka projektu Jana 
Čechová. Facebookový profil je proto stavěn na několika pilířích. Jedním z nich jsou informace o MAPu II, 
novinkách, finančních příležitostech pro projekty, dalšími budou příklady dobré praxe nebo tipy na zajímavé 
semináře a školení. „Plánujeme také zábavu a odlehčení, a to v podobě kvízů, soutěží a zajímavých her,“ dodala 
Jana Čechová. 
 
Vyzvala pedagogy i všechny zájemce, kterým leží na srdci vzdělávání v regionu, aby se přidali a vyjádřili své 
názory. „Dáváme na facebook své příspěvky za Posázaví a snažíme se je koordinovat. Na druhou stranu budeme 
moc vděční za to, když nám lidé budou posílat své příspěvky o tom, jak to například chodí u nich ve škole nebo 
v jejich pracovních skupinách, zveřejní své ukázky dobré praxe. Ale nemusí to být jen ze škol, mohou informovat 
o mimoškolních aktivitách, spolcích, neziskovkách, obcích i městech,“ poznamenala Jana Čechová. Podněty 
mohou zájemci posílat na info@posazavi.com nebo jana.cechova@open-com.cz. 
 
Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, 
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání. Memorandem o spolupráci se 
k MAP II přihlásilo všech 42 mateřských, základních a nově i základních uměleckých škol ORP Benešov. Souhlas 
s tímto způsobem realizace MAP II vyslovilo i město Benešov. 
 
MAP II navazuje na MAP I, který byl schválen po téměř dvou letech loni v listopadu, a to včetně investičních 
priorit, tedy seznamu veškerých plánovaných projektů školských zařízení v ORP Benešov. Zařazení do tohoto 
seznamu opravňuje projekty ucházet se o dotaci z evropských a národních zdrojů. Seznam není uzavřený, 
potřeby škol v regionu bude MAP II průběžně aktualizovat – další aktualizace bude v červnu 2018. 
 
Vedle analytické části má MAP II také část implementační – projektovou. V rámci ní se počítá s realizací několika 
akcí, které by měly reálně sloužit školám. Z jednání vyplynuly tři hlavní oblasti, do nichž je třeba zaměřit 
pozornost, a to Inovace, Komunikace a Děti a region. Klíčovými projekty budou série seminářů na témata, která 
jsou pro školy důležitá. Tematické zaměření seminářů se bude upřesňovat na základě výstupů pracovních skupin 
a poptávky ředitelů a pedagogů škol za předpokladu dodržení souladu se schválenými opatřeními MAP I. Projekt 
počítá i s letními školami pro pedagogy a zábavně edukativními pořady pro mateřské školy a základní školy. 
 
Posázaví o.p.s. animuje potřeby území v  oblasti vzdělávání už dva roky. Připravované projekty by proto mohly 
mít dlouhodobější dopad – MAP II se bude realizovat až do roku 2022, což koresponduje také s realizací 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD) na období 2014–2020. Náklady na realizaci 
MAP II se odhadují na 13 270 656 korun. V polovině února 2018 byla podána žádost o jeho podporu 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. MAP II by se mohl začít realizovat v druhé polovině roku 
2018.  
 
Jaroslava Tůmová 
 
Kontakt pro další informace: 

Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 
 
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky 
obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci 
Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu. 
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