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VIZE MAP ORP HOŘICE DO ROKU 2023  

 

PRIORITY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V  ORP HOŘICE DO ROKU 2023  

 

 

 

Vzdělávání v území ORP Hořice v regionu MAS Podchlumí se 
rozvíjí v moderním, bezpečném, dobře vybaveném a podnětném 

prostředí vzdělávacích zařízení s optimálním počtem žáků ve 
třídách. Tato zařízení podporují inovativní formy vzdělávání 

s individuálním přístupem ke každému dítěti a žákovi. Vychovávají 
aktivní, mladé lidi, kteří dokážou využívat získané vědomosti a 

dovednosti v běžném životě. Partnerství a spolupráce všech 
zúčastněných aktérů je funkční, efektivní a zvyšuje kvalitu 

vzdělávání v regionu. Ve škole pracuje spokojený, vzdělaný, 
sebevědomý a respektovaný pedagog ve stabilním prostředí, 

s odbornou podporou. Rodiče, učitelé, zřizovatelé a další aktéři v 
území aktivně a vstřícně spolupracují.

1 Kvalitní způsob 
vzdělávání otevřený 

změnám a 
odpovídající době

2 Zvýšení kvality 
pedagogů a škol

3 Podpora spolupráce 
subjektů školního a 

neformálního 
vzdělávání a rodičů

4 Funkční, moderní a 
bezpečné prostředí 

pro vzdělávání
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PRIORITY A CÍLE MAP ORP HOŘICE DO ROKU 2023  

 

 

 

 

 

• 1.1 Úspěch každého žáka, individuální přístup

• 1.2 Škola pro praktický život a zdravý vývoj dítěte

• 1.3 Škola jdoucí se současnými trendy ve vzdělávání

1 Kvalitní způsob vzdělávání otevřený 
změnám a odpovídající době

• 2.1 Vzdělaný a kvalitní pedagog, posílení pozice 
pedagoga, personální podpora

• 2.2 Tvořit prostor pro vzájemné setkávání a výměnu 
zkušeností pedagogů

2 Zvýšení kvality pedagogů a škol

• 3.1 Propojení subjektů školního a neformálního 
vzdělávání

• 3.2 Strategické směřování a aktivní prezentace škol, 
spolupráce s rodiči a veřejností

• 3.3 Uplatnitelnost žáků na trhu práce

3 Podpora spolupráce subjektů školního 
a neformálního vzdělávání a rodičů
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• 4.1 Infrastruktura a vybavení - rekonstrukce, 
modernizace, zkvalitňování vybavenosti školního i 
neformálního vzdělávání

• 4.2 Prevence a řešení rizikového chování a 
osobnostně sociální rozvoj dětí/žáků

• 4.3 Bezpečné prostředí školy

4 Funkční, moderní a bezpečné prostředí 
pro vzdělávání


